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УВОДНИК
Пред вама се налази други број часописа Српска политичка
мисао у 2011. години, који је посвећен државном капацитету и из
градњи политичких институција. Проучавање демократских и на
ционалних капацитета модерних држава представља значајно поље
истраживања великог броја научних дисциплина. У вези са државом
јављају се две тенденције које овом приликом треба напоменути. Са
једне стране, када се ради о њеним кључним институцијама имамо
пораст све већег скептицизма због тога што оне нису у стању да
одговоре наметнутим изазовима, а због неодговарајућег нивоа ин
ституционалног капацитета. То доводи до настанка потребе за по
већањем њиховог демократског и националног капацитета, као и до
потребе за њиховим редефинисањем и поновном изградњом. Са дру
ге стране, савремени друштвени процеси нису довели до тога да се
држава може ставити ,,у други план’’. Она и даље заузима један од
најзначајнијих положаја унутар савременог друштва, а самим тим
представља незаобилазан предмет проучавања многобројних науч
них дисциплина.
Да би смо се бавили анализом државног капацитета неопход
но је у те сврхе направити један концептуални оквир. У том смислу
се на самом почетку главне теме овог броја налази рад који критич
ки разматра различите концептуалне приступе у теоријском трет
ману модерне државе; однос између државног капацитета и демо
кратије; однос између државног, политичког и административног
капацитета; утицај глобализације на државне капацитете и суве
реност; и важност вертикалног и хоризонталног легитимитета за
класификовањем слабе и јаке државе. Затим, потребно је решити
се једног од горућих проблема који представља прави изазов изград
њи политичких институција, а то је свакако проблем корупције. У
томе свакако помаже свеобухватна анализа карактера и степена
корупције у православним, католичким и протестантским земљама
Владана Станковића, коју, такође, можете наћи у главној теми овог
броја. Не смемо заборавити ни да је развој својинских односа неоп
ходан елеменат демократизације политичких институција, на шта
нам овде нарочито указује Драган Марковић.
Такође, не сме се заборавити да грађани представљају незао
билазан субјекат политичког система. Када се ради о грађанима на

меће се потреба за креирањем једног продемократског и прорефор
смког система друштвених вредности, али и потреба за промоцијом
модернизацијских образаца политичке културе. То нарочито даје на
значају анализама које се баве проучавањем личног и колективног
идентитета грађана у савременом друштву, јер оне у многоме могу
олакшати испуњење ових циљева. Савремено друштво је прожето
многобројним процесима који у великој мери мењају његову структу
ру и динамику, што намеће многобројне изазове процесу формирања
и очувања идентитета. То је уједно и разлог због кога је један знача
јан део у овом броју часописа посветили анализи проблема иденти
тета у процесима међународних интеграција и глобализације. На
рочито је интересантно поменути неофункционалистичко виђење
европског и националног идентитета у процесу европских интегра
ција Дејане Вукчевић, али и анализу утицаја процеса глобализације
на национални идентитет Мише Стојадиновића.
Поред ове две целине овај број часописа је обогаћен и великим
бројем других радова који се, такође, баве подједнако актуелним
проблемима, а који су размештени у још две тематске целине. Овде
ћемо нарочито истаћи студију у оквиру рубрике ,,Чланци и студије’’
Радослава Гаћиновића, који указује на пропаганду као на једно од нај
ефикаснијих оружја савременог рата, али и деконструкцију митова
о либерализму Дарка Гавриловића. Један значајан део овог броја по
свећен је и радовима који се баве проучавањем права, културе и ети
ке у савременом друштву.
Поштоване колеге, надамо се да ће и овај број часописа задо
вољити потребе вашег научног и истраживачког рада, али и оправ
дати ваша очекивања када се ради о високом угледу који ужива наш
часопис.
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Сажетак
Овај рад критички анализира различите концептуалне при
ступе у теор ијском третману модерне државе. Излажући недостат
ке веберијанског приступа држави, фокус се помера са државе као
креатора правила и ексклузивне употребе насиља за поштовање
одлука које доноси на многобројне форме интеракције више за
себних система карактеристичних за свако људско друштво. У том
смислу држава има и ограничену аутономност која није фиксира
на. Уважавајући поделу на деспотску и инфраструктурну моћ др
жаве, рад такође анализира и однос државног капацитета и демо
кратије, однос између државног, политичког и административног
капацитета, утицај процеса глобализације на државне капацитете
и сувереност, те, коначно, истражује важност вертикалног и хори
зонталног легитимитета за класификовање на слабе и јаке држава.
Рад се закључује са наглашавањем међусобно оснажујуће релације
између нивоа државног капацитета и нивоа демократије, са афир
мацијом улоге државе и у ери глобализације и са позиционирањем
односа држава-друштво као есенцијалног за разумевање државног
деловања.
*

Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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нистративни капацитет, политичке институције, демокра
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Држава је такорећи одувек била тема („agitata res“) која је
више или мање уживала статус „незаобилазне“ у социолошким
и политиколошким истраживачким агендама. Са јачањем више
димензион
 алног процеса глобализације расле су и расправе о но
вом положају (националне) државе у распону од тврдњи које су,
уважавајући конституисање мрежа наднационалних институција
и аналогног измештања чворишта моћи, пледирале за њено „обе
смишљавање“ и/или „распадање“, до, релативно блажих поставки,
које су, уважавајућу чињеницу да се државна власт сужава или де
ли са другим изворима власти, пледирале за сигнификантну про
мену њене улоге и функција. Држава, наравно, није „поражена“
ни и у епохи глобализације: успела je да задржи изузетно важну
позицију. Наравно, та позиција је зависна од степена довршено
сти институција: слабе државе немају тај „луксуз“ да апсорбују
позитивне ефекте глобализације на државу (понајпре као могућ
ност широко постављених друштвено-заштитничких интервенци
ја и перманентног професионалног усавршавања) него су примар
но усредсређене на конституисање (то јест подизање) адекватних
институција. При томе, целокупна представа о потребним актив
ностима је базирана на једном унисоном (наметнутом) схватању
државног капацитета карактеристичном за јаке државе, што про
јектоване захтеве за метаморфозом слабих држава у јаке чини, го
тово увек, „помало“ нереалним и „утопистичким“. То је повеза
но и са „дилемом државне снаге“1) - слабе државе, без обзира на
то што су по правилу оптерећене ауторитативном влашћу, немају
потпуну контролу над локалним центрима моћи, бирократија им
је или опортуна, или политички профилисана, или оптерећена ко
рупцијом, друштво декомпоновано дуж различитих (религиозних,
етничких, културних и др.) граница, а институције недовољно сна
жне да изнесу. Императив је изградња јединства унутар друштва,
конструкција националног идентитета, и пропорција између обез
беђених услуга и нивоа (друштвеног) издвајања (екстраховања).
Међутим, да би се то постигло прибегава се деловању које повећа
ва друштвене тензије и редукује лојалност.
Оно што раздваја ранију аналитичку заинтересованост за др
жаву од постојеће аналитичке констелације је премештање усред
1) Holsti, K. J. The state, war, and the state of war, Cambridge University Press, Cambridge,
1996, стр. 116-117.
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сређености са управе као агрегације различитих индивидуалних
функција или пропитивања ограничене „механике“ неких инсти
туција унутар држава ка административном апарату, где админи
стративно обухвата екстраховање ресурса, контролу и принуду,
те одржавање политичког, легалног и нормативног поретка у дру
штву. Ово мање или више подразумева отклон према друштве
но-детерминистичким претпоставкама плурализма, структурнофункционалистичког девелопментализма и различитих варијанти
нео-марксизма, што никако не значи њихово потпуно и безусловно
одбацивање, потреба за истраживањем односа државе према со
циоекономском и социокултурном контексту остаје битан фактор
у пропитивању државног капацитета.2) Међутим, на делу је још
оштрија варијанта, концептуално супротстављање митолошкој
перцепцији непропитујућег државног јединства и државне све
могућности, будућност истраживачких опсервација државе ће се
вртити око идеје да се аутономија државе и државног капацитет
третирају кроз призму ангажовања државе и других релевантних
друштвених снага (друштвених група) у смислу узајамног мењања
и ограничавања државе.3) Уважавајући горе речено, овај рад ће, са
једне стране, покушати установити однос између различитих мо
ћи које карактеришу државу и покушати одредити како различите
праксе државних и недржавних (друштвених) актера утичу на фор
мулисање онога што се може одредити као државно подручје про
изашло на компететивности са друштвеним (под)системима, те, са
друге стране, регистровати компатибилно феноменолошко раздва
јање државног капацитета, од политичког и административног ка
пацитета, зависност његовог карактера од интеракције државе и
друштва, односа према демократији и глобализацији, те на крају
мета-аналитички дефинисати „континуум“ на чијим се једном кра
ју налази слаба држава а на другом јака држава.
2) Види Evans, P., B., Rueschemeyer, D., Skocpol, T. (ed.) Bringing the State Back In, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.
3) Види Migdal, J. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton University Press, Princeton, 1988.; Migdal, Ј. S., Kohli,
A., Shue, V. (ed.) State power and social forces: domination and transformation in the Third
World, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.; Migdal, J. S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge University
Press, Cambridge, 2001.
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МОДЕРНО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ
Пре свега, треба нагласити да се идеалтипски „глорифико
вана“ држава, она која има доминатну аналитичку позицију, што је
сугерисано и у самом уводу, може разматрати из три угла: (1) она
се може третирати као актер са властитим интересима, који не од
ражавају нужно и интересе друштва (овај приступ као јаку државу
истиче ону која је аутономношћу у односу на друштво добила и
капацитет да се понаша у смеру испуњења својих интереса); (2)
државно деловање се може позиционирати и као односно према
друштву и анализирати унутар специфичног друштвено-економ
ског и друштвено културног контекста; и (3) државна аутономија и
њени капацитети се могу схватити као финални резултат надмета
ња између државе и друштвених снага.4) При томе, државна снага
се одређује као комбинација државне аутономије и државног капа
цитета, где се аутономија, као што је у уводу већ назначено, рефе
рира на државну способност да, независно или насупрот широком
спектру различитих друштвеним интересима, формулише власти
те интересе (држава може бити независна у неким а зависна у дру
гим доменима), док се капацитет одређује као државна способност
социјалне имплементације дистинктних стратегија за реализацију
економских, политичких и друштвених циљева. Додајмо овоме да
се успех државе као решења за проблем политичког поретка мо
же објаснити из три различита али међусобно повезана угла: (1)
преко више или мање ненамераваног процеса, квинтесенцијалног
заштитног рекета са легитимизацијом,5) оријентисаног на учвр
шћивање останка на власти државних елита, које нуде безбедност
у замену за екстраховање ресурса; (2) преко процеса друштвеног
уговарања (либерална традиција) који денотира одрицање од нео
граничене слободе зарад живота у цивилном поретку као гаранту
безбедности и простору са одређеном, незаобилазном политичком
легитимношћу; (3) преко третмана државе као ефикасног механи
зма обезбеђења имовинских права и осигуравања тржишта за раз
вој капитализма (политичко економска традиција), са припадају
ћом борбом за редистрибуцију и благостање.6)
4) Barkey, K., Parikh, S. „Comparative Perspectives on The State“, Annual Review of Sociology,
17, 1991, стр. 525.
5) Tilly, C. „War-Making and State-Making as Organized Crime“, у Evans, P., Rueschemeyer
D., T. Skocpol (ed.) Bringing the State Back In, Cambridge University Press, Cambridge,
1985. стр. 169.
6) Milliken, J. и Krause, K. „State Failure, State Collapse, and State Reconstruction: Concepts,
Lessons and Strategies“, Development and Change, 33(5), 2002, стр. 755-756.
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За Макса Вебера (Max Weber), мислиоца чије промишљање
државе има статус класичног резоновања са изузетно великим ути
цајем, политика означава „тежњу ка учествовању у моћи или ка
утицају на расподелу моћи било између држава или између група
људи у држави у којој живе“, а савремена држава, која контроли
ше сва средства политичког уређивања, представља принудну асо
цијацију која организује власт (има облик установе), она је „ком
пулзорна политичка организација“ чије „административно особље
успешно подржава претензије на монопол легитимне употребе фи
зичке силе у спровођењу свога [државног] поретка“.7) По њему, да
кле, „држава представља однос владавине људи над људима осло
њен на средство легитимне (а то значи: као легитимно посматране)
примене силе“, формално обележје модерне државе је постојање
„административног и легалног поретка подложног променама пре
ко закона, чему су усмерене и организоване активности админи
стративног особља, које је такође контролисано прописима“, још
прецизније, „држава је она људска заједница која (успешно) пре
тендује на то да унутар одређене територије за себе резервише мо
нопол легитимне примене физичке силе“.8) Вебер региструје како
су државе циљно (може се рећи и функционално) оријентисане
асоцијације, али због тога што се не могу обухватити баш сви ци
љеви (сврхе или функције), он се опредељује за дефиницију преко
њиховог заједничког именитеља: средства схваћеног као употреба
силе. При томе, као базичне функције модерне државе се подразу
мевају: (1) обезбеђење унутрашње и спољне безбедности, то јест
јавног поретка; (2) обезбеђење одређеног нивоа легитимне репре
зентације; те (3) обезбеђење богатства и благостања, економске
функционалности.9)
Кристофер Пирсон (Christopher Pierson) издваја следеће ме
ханизме државе: (1) монопол контроле средстава за насиље или фи
зичку принуду (при томе, физичка сила није једини, па чак ни нај
чешћи, начин управљања државом, заправо - држава има позицију
јединог извора права на употребу физичке принуде); (2) територи
7) Вебер, М. „Политика као позив”, у Глигоров, В. Критика колективизма: либерална
мисао о социјализму, Филип Вишњић, Београд; 1988, стр. 56, 60.; Gerth, H. H., Wright
Mills, C. (ed.) From Max Weber: Essays in Sociology, Oxford University Press, New York,
1946, стр. 78, 82.; и Weber, M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology,
University of California Press, Berkeley, 1978, стр. 54.
8) Вебер, М. „Политика као позив“, op. cit., стр. 56.; и Weber, M., Economy and Society: An
Outline of Interpretive Sociology, op. cit., стр. 56.
9)

Види Milliken, J., Krause, K. „State Failure, State Collapse, and State Reconstruction:
Concepts, Lessons and Strategies“, Development and Change, 33(5), 2002, стр. 753-762; и
Schwarz, R., „Post-Conflict Peacebuilding: The Challenges of Security, Welfare and Representation“, Security Dialogue, 36(4), 2005, стр. 433-436.
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јалност (овде је важно напоменути да државе не постоје у изолаци
ји, да државе нису дате „једном за свагда“, те да се, са територијом
чије су границе постајале све јасније, јавила тенденција изједнача
вања државе са нацијом); (3) суверенитет (постоји тенденција да
се суверенитет релоцира из подручја државе или владе, на народ,
да се расподели, а не да се хобсијански веже за једну институцију
или човека, да се ограничи проширењем демократских институци
ја или уставним самоогранчењима, те да су технолошке иновације
учиниле доступним модусе контроле који нису постојали у тради
ционалној државној формацији); (4) конституционалност (идеја да
се уставни политички поредак не базира на владавини људи, већ на
владавини права); (5) имперсонална моћ (идеализовани принцип
легалности или законитости као карактеристични облик државних
активности политичара и грађанских службеника који привремено
заузимају одређене јавне позиције); (6) јавна бирократија (поред
преовлађујућег мишљења о бирократији као изузетно неефика
сном средству управљања, чији је најважнији „циљ“ обезбеђивање
што веће материјалне користи од пореског система који грађани
не могу да заобиђу, она је феномен који је јако далеко од свога
нестанка); (7) власт/легитимност (имплицирају да ако, под нор
малним условима, државни потези неће бити потпуно прихваћени,
неће бити ни активно опструирани); (8) држављанство (грађански
статус означава мешавину различитих партиципативних права и
пратећих обавеза или дужности); (9) опорезивање (постојање по
требе да се режим опорезивања третира легитимно, да је формал
но конструисан као „народни избор“- нема „ваљаног“ опорезивања
без „ваљаног“ представљања).10)
Мајкл Ман (Michael Mann) уважава11) марксистичко-вебе
ријанску поставку Теде Скокпол (Theda Skocpol) по којој држава
обавља два основна сета задатака: (1) одржавање поретка и (2)
надметање са актуелним или потенцијалним државама (из угла
организације државе први моменат је повезан са структуром дру
штвених класа, а други са спољним системом или уређењем међу
државама).12) Екстрахујући ресурсе из друштва преко извршне вла
сти, више или мање координиране административне и принудне
(државне) организације манифестују моћ државе као такву, моћ
која може бити употребљена аутономно, у складу са аутентичним
10) Pierson, C. The Modern State,  2nd edn., Routledge, London, 2004 [1996], стр. 6-26.
11) Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”, у
Hall, J. A. (ed.), States in History, Basil Blackwell, Oxford, 1986, стр. 111.
12) Skocpol, T. States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and
China, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, стр. 29, 30.
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државним привилегијама, како на штету субординираних класа(е)
тако и на штету доминирајућих класа(е), али никада противно др
жавним интересима у контролисању популације, скупљању пореза
и одржавању војних способности. Разматрајући Веберову постав
ку државе, он констатује да се државе могу дефинисати преко своје
„морфолошке“ димензије, онога како изгледају, преко институци
ја, и преко своје „физиолошке“ димензије, онога шта чине, преко
функција.13) И мада модерни приступ представља амалгам ове две
аналитичке инстанце, он је већим делом институционалне, вебери
јанске провенијенције, која обухвата четири елемента: (1) издвоје
ни сет институција и службеничког апарата, (2) који има централ
ну позицију, у смислу да политичке релације полазе из центра и
покривају (3) одређену територију, са (4) монополом на доношење
ауторитативно обавезујућих правила, подржаних монополом на
средства физичке принуде.14) Овакав концептуални размештај ста
вља нагласак више на емпиријске (de facto) него на јуридичке (de
jure) атрибуте државности. Било како било, проблем са веберијан
ском перспективом у концептуалном разлагању државе се манифе
стује чињеницом да монопол камуфлира конјункцију где је власт
спорна и фрагментирана, те концептуалним моментом да и појам
„легитимна“ скреће пажњу са могућности различитих форми вла
сти или незадовољства са преовлађујућим формама власти.
Поред овога, Џоел Мигдал (Joel S. Migdal) региструје да се
у Веберовој дефиницији ради о идеалном типу државе који се не
може пермутовати са нормалним типом, то јест да постоји изузет
но пуно варијација између држава: (1) у механизмима које вође и
чиновници контролишу зарад прикупљања ресурса и реализације
неједнаке дистрибуције економских и других могућности; (2) у ко
личини ресурса које могу ангажовати преко опорезивања, помоћи,
такси и других државних испољавања овога ранга; (3) у ефикасно
сти обезбеђивања правог, наменског располагања са ресурсима; (4)
у унутрашњој кохерентности коју показују по питању одлучивања
и поступања према ономе што ће да им користи; и (5) у средствима
која користе у селективној дистрибуцији награда.15) Приступ др
жави преко њене идеалтипске позиције чини да појмови какви су
корупција, слабост или релативни капацитет имплицирају да је на
чин како ствари заиста функционишу егзоген нормативном моделу
13) Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results“, op.
cit., стр. 112.
14) Loc. cit.
15) Migdal, J. S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute
One Another, op. cit., стр. 15.
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државе и њеном односу према друштву (ради се о одступању од
идеала), претпоставка да само држава ствара правила и да само
преко насилних средстава доводи до покоравања људи тим прави
лима умањује и тривијализује широки спектар преговора, интер
акција и отпора између више система правила присутних у сваком
људском друштву. Све у свему, уколико се Веберова идеално тре
тирана држава изједначи са нормалном или реалном државом, она
исто онолико забашурује колико и разоткрива.
Надаље, рецимо да горе споменути Мајкл Ман разликује
деспотску и инфраструктурну моћ државе, где се деспотска моћ
одређује преко могућности државне елите (доносиоца одлука) да
у одређеном обиму предузима активности по сопственом нахође
њу: без преговарања (или консултовања) са цивилним друштвом
(недржавним актерима), па чак и против његових интенција, то је,
заправо, моћ над цивилним друштвом, док инфраструктурна моћ
манифестује капацитет државе да продре у цивилно друштво и да
логистички имплементира политичке одлуке, то јест да посматра,
контролише и координира спровођење властитих одлука, то је,
дакле, моћ да се утиче на цивилно друштво и да се централизује
координација његових активности преко властите (државне) ин
фраструктуре.16) Разматрајући различите односе између деспотске
и инфраструктурне моћи државе, по њему, актуелну државу обеле
жава спој слабе деспотске моћи и јаке инфраструктурне моћи. Иде
алтипски се могу разликовати четири комбинације овога односа
(види дијаграм 1.): (1) слаба деспотска моћи и слаба инфраструк
турна моћ карактеришу феудалну државу (средњевековне европске
државе су се ослањале на инфраструктуру слободно и уговорно
контролисану од стране независних племића, клера или градова);
(2) јака деспотска моћи и јака инфраструктурна моћ карактеришу
ауторитарну државу (инфраструктурна моћ је изједначена са де
спотском, таква констелација подразумева повишени ниво инсти
туционализације у равни деспотизма); (3) јака деспотска моћи и
слаба инфраструктурна моћ карактеришу империјалну или патри
монијалну државу (овде постоје управљачки заступници, али је
уплив у цивилно друштво ограничен и завистан од помоћи других
група са моћи); (4) слаба деспотска моћи и јака инфраструктурна
моћ карактеришу бирократску државу (где бирократија неме апри
орно негативне конотације, већ атрибут високих организационих
капацитета без могућности пласмана властитих циљева, где је би
рократске држава контролисана од стране цивилног друштва, али
16) Mann, M. „The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results“, op.
cit., стр. 113, 114.
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онда када су интерактивне одлуке донесене, тада су применљиве и
преко државне инфраструктуре).17) Треба, такође, нагласити да је у
савременој држави, по Ману, инфраструктурна моћ изузетно вели
ка, она може да утиче на свакодневни живот више него било кад у
историји : (1) држава може опорезовати наше приходе и богатство
без наше или било које друге сагласности; (2) она може да чува и
по потреби активира изузетно велику количину података о свима
нама; (3) она може спровести своју вољу изузетно брзо кроз цео
свој домен; (4) њен утицај на целокупну економију је јако велики;
(5) она, чак, директно утиче на наш опстанак (запослени у држав
ној администрацији, пензионери, социјална помоћ, дечији додатак
итд.).18) Као четири најважније функције (или задатка) државе он
идентификује: (1) одржавање унутрашњег поретка; (2) војну од
брану или напада; (3) одржавање комуникационе структуре; и (4)
економску редистрибуцију.
Јака инфраструктурна
моћ државе

БИРОКРАТСКА
ДРЖАВА

АУТОРИТАРНА
ДРЖАВА
Јака деспотска
моћ државе

Слаба деспотска
моћ државе

ФЕУДАЛНА
ДРЖАВА

ИМПЕРИЈАЛНА
ДРЖАВА

Слаба инфраструктурна
моћ државе

Дијаграм 1. Могући односидеспотскеи
инфраструктурне моћи државе поМајклу Ману
17) Ibidem, стр. 115, 116.
18) Ibidem, стр. 114.
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За Џоела Мигдала, држава манифестује поље моћи које је
обележено претњом насиљем и употребом насиља, те обликовано
преко два елемента (видидијаграм 2.): (1) представом кохерентне,
контролишуће организације на некој територији, која представља
свељуде омеђенетомтериторијом; и(2) актуелним праксама њених
многобројних делова.19) Представа,која се не може изједначити са
дискурсом, подразумева перцепцију државе од споља и изнутра
као гла вног и одговарајућег креатораправила унутар прокламова
не територије, она, без обзира на потенцијалну нескладност или
неусаглашеност својих делова, претпоставља ентитет који је
довољно аутономан, унифициран и централизован и који има две
врсте граница: (1) територијалне границе између држава; и (2) дру
штвене границе између државе (јавних актера и агенција) и оних
над којим севлада,недржавних (приватних) актера и друштвених
снага. Праксе државних актера и агенција могу служити оснажива
њу, признавањуили одржавању, али и укупномслабљењу представе
о држави, оне могу форсирати или неутралисати перцепцију како
територијалне границе (овде важну улогу могу имати и спољне
праксе актера попут УН) тако и јавно-приватне границе (линије
сепарације државе и других друштвених формација). Ово се одн
оси и на демаркациону линију између државе као творца правила
и друштва као њиховог примаоца. Различити делови државе,
као и групе ван државног апарата, се међусобно удружују зарад
остваривања властитих циљев а, те праксе, савези, коалиције или
мреже промовишу правила која су често различита од званичног
државног законског и регулативногкорпуса.20) Оваква концептуал
напоставка чини дасе компетенције државе налазе у сталномпро
цесу дефинисања и редефинисања, процесу који како јача тако и
руши мит о „петрификованој“ државној функционалности. У том
контексту, а на најопштијем нивоу, као државне агенције и акте
ре можемо да означимо органе управе у ужем смислу са додатком
јавних служби, то јест као организације које су финансиране из
буџета и као јавне корпорације којима владауправља или поставља
циљеве (ово подразумевадржавну бирократијуи владавину права
утемељене на правно-рационалним институцијамаи организацио
ним принципима), док у јавној сфери можемо регистровати: (1)
цивилно друштво - организације, групеи удружења заштићена зако
ном, које функционишу аутономно и на принципу добровољности;
(2)политичко друштво - покрива политику елите,то јест руководс
19) Migdal, J. S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute
One Another, op. cit., стр. 16.
20) Ibidem, стр. 20.
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тво и конкуренцију за политичку власт и положаје; (3) економско
друштво - широки спектарпословних организација које настоједа
реализују економску добит у капиталистичком систему.21)
ПРЕДСТАВА О
ДРЖАВИ

Спољна граница
између држава

Унутрашња јавноприватна граница

Државни актер или
агенција Х1, Х2, Х3...

Државни актер или
агенција Хн

Недржавна актер
Х1, Х2,, Х3...

Недржавни
актер Хн

Дијаграм 2. Елементи дефиниције државе 
Џоела Мигдала као манифестације поља моћи
Државу модерног доба карактерише, дакле, тежња ка доми
нацији над мноштвом других организација са којима коегзистира,
ка директном доношењу обавезујућих правила за управљање са
људским понашањем или ка посредном контролисању преко овла
шћивања неке организације за дизајнирање тих правила у одређе
ној области (под правилима се подразумевају закони, регулативна
акта и одлуке, које су државни службеници спремни да спроведу и
преко средстава принуде са којима располажу).22) Висок ниво соци
јалне контроле (појам кореспондира са Мановом инфраструктур
ном моћи) од стране државе представља начин путем кога држава
регулише друштвено понашање и екстрахује ресурсе за реализа
21) Хауард, М. Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, Грађанске
иницијативе, Београд, 2008, стр. 50-51.
22) Migdal, J. S. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute
One Another,  op. cit., стр. 63.
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цију властитих циљева (нпр. боља мобилизација материјалних ре
сурса преко прикупљања пореза и реорганизације производње).
Државни персонал може аутономно да одређује властита прави
ла за друштво, да образује службе које ће успоставити та правила
и да монополизује средства принуде зарад реализације државних
правила, а повећање социјалне контроле се може пратити преко
три врсте индикатора: (1) покоравања - на базичном нивоу јачина
државе се манифестује степеном повиновања популације њеним
захтевима; (2) партиципације - јачина државе такође зависи од ор
ганизовања популације за специјализоване задатке преко институ
ционалне компоненте државне организације; и (3) легитимизације
- представља прихватање симболичког поретка повезаног са иде
јом државе као властитог система значења специфичне популаци
је.23)
Социјална структура утиче на политику како на највишем
нивоу тако и на имплементацију државне политике на далеко ни
жим нивоима, тамо где социјална структура није обележена моћ
ницима или тамо где су они ослабљени, државне вође имају веће
шансе за пласман одређених државних правила и стварање канала
за широку и одрживу политичку подршку. У том контексту, државе
„трећег света“ су, поред значајног присуства у такорећи целом дру
штву и евидентних развојних економских промена, остале слабе
(то јест неспособне да у потпуности испуне четири задатка: пене
трацију у друштво, регулисање друштвених односа, екстраховање
ресурса и додељивање ресурса на унапред утврђен начин) зато што
су дифузни делови друштва задржали своју снагу, локални ниво је
сачувао способност да буде препрека испољавања државном ни
воу.24) Локалне елите желе да сачувају своју зону контроле, док др
жава жели да прошири зону свога утицаја. Све у свему, за разлику
од слабих држава које то чине далеко мање ефикасно, јаке државе,
по Мигдалу, нагласимо то још једном, реализују већу друштвену
контролу и могу убедити или принудити друге социјалне агрегате
да прихвате „званичну“ варијанту закона.
Да би што боље елаборирало модерно схватање државе, по
требно је изнети и неке релативно нове (пост-модерне) теоретске
приступе феномену државе, али без упуштање у дубљу расправу
са истим концептуалним предлошцима. Тако је ислустративно да
Тимоти Мичел (Timothy Mitchell) државу и питање њених граница
дефинише преко пет претпоставки: (1) свеједно да ли се третира
23) Ibidem, стр. 52.
24) Migdal, J. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in
the Third World, Princeton University Press, Princeton, 1988, стр. 4, 15, 39, 137.
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као агент, инструмент, организација или структура, државу не тре
ба узимати као самостални ентитет, одвојен и супротстављен дру
гом ентитету који се може означити као друштво (или економија);
(2) разликовање између државе и друштва (или државе и економи
је) не треба узимати као дефинишућу особину модерног политич
ког поретка, држава не може бити одбачена као нека апстракција
или идеолошки конструкт, превазиђена у корист неке више реалне,
материјалне стварности; (3) државу не треба дефинисати ни пре
ко субјективистичког погледа који је суштински позиционира као
феномен доношења одлука или неке политике; (4) државу треба
разматрати као ефект детаљног процеса просторне организације,
временског аранжмана, функционалне спецификације, те контро
ле, који креирају изглед или појаву света подељеног на државу и
друштво (или државу и економију), суштина модерне политике
није, дакле, њено формулисање на једној страни те поделе, него
продуковање и репродуковање линије разграничења; и (5) ови про
цеси стварају ефекат да држава није ентитет који је одвојен од дру
штва (или економије), већ да је дистанцирана димензија структу
ре, оквира, кодификације, планирања и интенциналности.25) Главна
Мичелова намера је да се држави приђе не као објекту, локацији
или агенту већ као скупу моћних али тешко ухватљивих метода
уређивања и представљања друштвене праксе, који стварају ефект
агента или структуре, то јест државе, као нечега што се налази ван
„категорије“ друштвеног. Већина теорија државе овакву поставку
критикује на два начина: први начин се односи на погрешну заме
ну нечега стварног (и опредмећеног у смислу самосталног ентите
та) са ефектом, док се други односи на третирање ефекта као нече
га илузорног и, саобразно томе, предлаже враћање фокусираности
на реалне политичке снаге.26)

ПОЛИТИЧКИ, ДРЖАВНИ И АДМИНИСТРА
ТИВНИ КАПАЦИТЕТ И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
Чарлс Тили (Charles Tilly) државни капацитет схвата као ме
ру до које интервенција државних агента (органа) у постојећим недржавним ресурсима, активностима и међуљудским везама мења
25) Mitchell, T. „The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics“, The
American Political Science Review, 85(1), 1991, стр. 95. и Mitchell, T. „Society, Economy,
and the State Effect”, у Sharma, A., Gupta, A. (ed.) The Anthropology of the State: A Reader.
Blackwell Publishing, Oxford, 2006, стр. 184-185.
26) Види Bendix, J. et al. „Going Beyond the State?“, The American Political Science Review,
86(4), 1992, стр. 1007-1021.
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актуелну расподелу тих ресурса, активности и међуљудских веза,
као и однос међу тим расподелама (тако, на пример, дистрибуци
ја богатства диригована од стране државе на само да подразумева
редистрибуцију богатства међу популацијом већ и трансформаци
ју односа између географске дистрибуције богатства и саме по
пулације).27) Деловање државних органа у режимима са високим
капацитетом као резултат има значајан утицај на ресурсе, активно
сти и међуљудске везе, док у режимима са ниским капацитетима,
без обзира на напрезање државних органа, реперкусије су знатно
уже. Уколико, дакле, државни капацитет (са варирањем од мини
малних 0 до максималних 1) ставимо у однос према демократији
(са идентичним варирањем од минималних 0 до максималних 1)
можемо говорити о четири широко постављене врсте режима са
аналогним врстама превалентне политике (види дијаграм 3.): (1)
недемократским са високим капацитетима - мало јавног ангажма
на осим у случају када је потакнут од државе, екстензивно укљу
чивање државне безбедности у сферу јавних политика и промена
режима било као резултат борбе на врху или масовне побуне одо
здо; (2) недемократским са ниским капацитетима - полуотцепљене
вође, са цивилним и војним ингеренцијама, супротстављене цен
тралној власти, етнички блокови и религиозна мобилизација, честа
насилна борба са грађанским ратовима и више политичких актера
са криминалном употребом смртоносне силе; (3) демократским са
високим капацитетима - чести друштвени покрети, активности ин
тересних група и мобилизација преко политичких партија, третман
формалних консултација, са компететивним изборима, као најва
жнијег момента политичких активности, дисперзивно постављено
државно надгледање јавних политика комбиновано са ниским сте
пеном политичког насиља; и (4) демократским са ниским капаци
тетима - чести друштвени покрети, активности интересних група
и мобилизација преко политичких партија, са додатком третмана
формалних консултација, са компететивним изборима, као најва
жнијег момента политичких активности, али са мање ефикасним
државним надгледањем, већим ангажманом полу-легалних и иле
галних актера у сфери јавних политика и значајно већим нивоом
смртоносног насиља у јавној политици.28) Видљиво је да у ова
квој поставци државни капацитет и демократија не морају бити на
истом нивоу, али да се међусобно оснажују. Да би држава постала
више демократична она мора укључити друштвене мреже, смањи
ти неједнакости у друштву и ограничити моћ не-државних актера.
27) Tilly, C. Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, стр. 16.
28) Ibidem, стр. 20.
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Због важности државног капацитета у реализацији ових задатака
из угла управљања, држава не може достићи висок степен демо
кратичности без, високог нивоа државног капацитета (симултано
високи државни капацитети могу учинити стабилнијим ауторитар
не политичке режиме).
1

1

Државни
капацитет

Недемократски са високим
капацитетимамало јавног ангажмана осим у
случају када је потакнут од државе,
екстензивно укључивање државне
безбедности у сферу јавних
политика и промена режима било
као резултат борбе на врху или
масовне побуне одоздо (нпр.
Казахстан и Иран)

Демократски са високим
капацитетимачести друштвени покрети, активности
интересних група и мобилизација преко
политичких партија, третман формалних
консултација, са компететивним
изборима, као најважнијег момента
политичких активности, дисперзивно
постављено државно надгледање јавних
политика комбиновано са ниским
степеном политичког насиља (нпр.
Норвешка и Јапан)

Недемократски са ниским
капацитетимавође, са цивилним и војним
ингеренцијама, супростављене
централној власти, етнички блокови
и религиозна мобилизација, честа
насилна борба са грађанским
ратовима и више политичких актера
са криминалном употребом
смртоносне силе (нпр. Сомалија и
Конго)

Демократски са ниским капацитетимачести друштвени покрети, активности
интересних група и мобилизација преко
политичких партија, третман формалних
консултација, са компететивним
изборима, као најважнијег момента
политичких активности, али са мање
ефикасним државним надгледањем,
већим ангажманом полу-легалних и
илегалних актера у сфери јавних
политика и значајно већим нивоом
смртоносног насиља у јавној политици
(нпр. Белгија и Јамајка)

1

0

1
Демократија


Дијаграм3. Тилијева типологијареж
има са припадајућом политиком
По Мартину Пејнтеру (Martin Painter) и Јону Пјеру (Jon
Pierre), политички капацитет представља способност да се при
купе и организујунужни ресурси зарад формулисања рационалних
колективних избора и постављања стратегијскихсмерова у везиса
алокацијом оскудних ресурса потребних за јавне циљеве, админи
стративни капацитети се односе на способност ефикасног ор
ганизовања људским ифизичкимресурсима потребнимза испоруку
или пренос потеза или одлука управе, док државни капацитет ма
нифестује меру државне способности да мобилизује друштвену
и економску подршку и сагласност за јавно оријентисане циљеве
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(усредсређеност на однос државе, збирно са административном
и политичком улогом, и самог друштва, то јест на постигнућа
самих исхода, поред продукције политичких и административних
резултата).29) Наизглед, најадекватнијe представљање односа
између управљачких капацитета је низ концентричних кругова,
где спољни положај државних активности сугерише њену ширину,
то јест идеју да ефективна политика и ефикасна администрација
представљају њене („уже“) елементе. Међутим, државни кап
ацитет није прости збир политичког и административног капа
цитета, он представља одвојени аспект управљања, као што је
и сваки од капацитета до одређеног нивоа упућен на онај други
(ради се о аналитички дистанцираним, али међусобно зависним,
концептима).30)
За Чарлса Полидана (CharlesPolidano), могу се констатовати
три елемента државног капацитета: (1) деспотскамоћ - способност
да се доносе одлукебез утицајапосебних интереса; (2)политички
или координативни капацитет - способност да се доносеодлукена
основу сазнатљивих процена широког спектра информација и пр
еко процесакоји спаја различитеагенције управе карактеристичне
за диференциране области; и (3) инфраструктурна моћ или
имплементациона власт - државнаспособностдаобезбеди пошто
вање властитих одлука и покоравање законима.31) Међутим, када
се ради о капацитету јавног сектора, фокус се помера са државе
као целине на капацитет сталне административне (бирократске)
машинерије управе, што условљава да се деспотска моћ, која се
више односи на политичку област управе, не третира као фраг
мент капацитета јавног сектора. Наравно, ово никако не значи да
политика нема никаквог утицаја на капацитет јавног сектор, али
оно што је интересантно је да стална административна машинер
ија управе може да допринесе квалитету и интегритету, чак и на
вишим нивоима, креирањаполитике, адекватноинституционализ
ована бирократија може значајно допринети квалитету и кохерен
тности доношења одлука прекополитичкихсаветаиструктуирања
процеса доношења одлука.32)
Да би политички домен био управљив и координација била
могућа, мора постојати широко распрострањено и лако доступно
29) Painter, M., Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“, у Painter, M., Pierre,
J. (ed.) Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives,
Palgrave Macmillan, New York, 2005, стр. 2.
30) Painter, M., Pierre, J. „Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes“, op. cit., стр. 3.
31) Polidano, C. „Measuring Public Sector Capacity“, World Development, 28(5), 2000, стр. 809.
32) Ibidem, 809-810.
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познавање процедура, те централне политичке агенције као бир
ократски израз извршне власти, које манифестују простор за
јединствено политичко делање у управи и обезбеђују политичку
контролу и конзистентност.33) Ерго, у контексту капацитета јавног
сектора,јавних тела која суувласништву или контролисана од ст
ране централне управе,34) могу се регистровати три димензије: (1)
политички капацитет - способност да се структуира процес дон
ошења одлука, да се координира кроз управу ида сеуњега укључе
стручне анализе; (2) имплементациона власт - способност да се
спроводе одлуке и оснажују правила (како унутар јавног сектора
тако и на нивоу шире друштвене заједнице), да се обезбеди испо
рука услуга, то јест да запослени „раде свој посао“ и да не посто
ји незаконито пражњење фондова; и (3) оперативна ефикасности
- способностида се услуге испоручеефикасно (по одређенојцени)
и саразумним степеном квалитета.35)
Као главне друштвено-политичке и економске факторе36)
који утичу на јавни сектор Полидано идентификује (види дијаг
рам 4.): (1) етничко-регионално груписање или фрагментаци
ја - утиче на имплементациону власт државе и може утицати на
политички капацитет, потреба за репрезентацијом различитих
група унутар управљачке структуре често резултује форсирањем
посебних на уштрб генералних политички интереса; (2) цивилно
друштво-ако цивилно друштво најшире одредимокао моћ друш
тва да ограничи своје политичке вође, онда оно свакако може да
има позитиван утицај на имплементациону власт и операционал
ну ефикасност, ово важи само за добровољне, асоцијативне групе
са заједничким интересом, на цивилно друштво које подразумева
демократску одговорност, а не на аскриптивне групе које форс
ирају партикуларистички политички стил заснован на надметању
за ресурсе; (3) политичка нестабилност - води ка политизацији
јавног сектора, који постаје политички или материјални извор за
интензификацију подршке одређеног вође или вођства (тренд по
тцењивања институцијаиангажовања људиодповерења зањихову
контролу); (4) економска криза - може утицатина капацитет јавног
33) Davis, G. „Executive coordination mechanisms“, у Weller, P., Bakvis, H., Rhodes, R. A.
W. (ed.) The hollow crown: countervailing trends in core executives, Macmillan, New York,
1991, стр. 141.
34) Polidano, C. „Measuring Public Sector Capacity“, World Development, 28(5), 2000, стр. 808.
35) Ibidem, стр. 810.
36) Полидано (Ibidem, стр. 807.) издваја политичке одабире у својој анализи капацитета
јавног сектора, уз напомену, да то не значи да је администрација независна или да
би требало да буде независна од истих, те да у пракси постоје државе које имају већу
дистанцу од поља администрације него неке друге државе.
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сектора преко значајног смањења издвајања за јавни сектор или
прекосмањења прихода јавних чиновника, који суонда принуђени
на проналажење алтернативнихопција за обезбеђење средстава за
живот; и (5) зависност од економске помоћи - поред несумњиво
позитивних ефеката, доводи и до дестабилизације буџетског ци
клуса уколико одређени пројекти буду активирани у финансиј
ској години која није окончана (манифестује се слабљењем кон
троле расхода), до дуплирања пројеката или сукобљавања у вези
реализације истих ако постоји више донација у истој области, те,
због потенцијалногангажмана донаторскогновца, до девијација у
политичким процесима на линији предузимања иницијатива које
нису повезане са стварнимпотребама негоса претходноутврђеном
наменом донаторског новца, то јест формулисањем приоритета у
зависностиод износа помоћи без обзира на њену сврху.37)

Етничкорегионално
груписање

Цивилно
друштво

Економска
криза

ЈАВНИ
СЕКТОР

Зависност
од
економске
помоћи

Политичка
нестабилност

Дијаграм 4. Фактори окружења који утичу на јавни сектор
37) Ibidem, стр. 810-812.
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За модерно схватање државног капацитета важно је нешто
рећи о процесу глобализације.38) Стандардни поглед на глобализа
цију је одређује као јасно уочљива чињеницу да свет постаје све
више повезан преко економске отворености и транснационалних
актера (или мрежа) које прате тај процес, то јест да све већа моћ
глобалних, политичких и економских, интерактивних мрежа има
своје извориште у смањењу моћи националних, политичких и еко
номских мрежа.39). Ерго, један од најважнијих момената глобали
зације представља питање суверенитета државе у распону од то
талног губитка истог, преко смањивања државних капацитета за
креирање политика и привидног повлачења из сфере економског
управљања, до идеје трансформације или реконституисања држа
ве. У том контексту, идеалтипски можемо говорити о неколико раз
личитих врста суверенитета: (1) домаћи суверенитет - односи се
на организацију јавне власти унутар државе и на ниво ефективне
контроле спроведене од стране оних који држе власт; (2) међуза
висни суверенитет - односи се на способност државних органа да
контролишу кретање преко властитих граница; (3) међународни
легални суверенитет - односи се на узајамно признање држава и
других ентитета; и (4) Вестфалски (спољни) суверенитет - односи
се на искључење спољних актера из уобличавања домаће власти.40)
То сугерише да различити типови суверенитета не морају нужно
ићи у комплету (на пример - за чланице Европске уније се може ре
ћи да су изгубиле свој међузависни и Вестфалски суверенитет, али
су успеле да задрже домаћи и међународни легални суверенитет).
За процес глобализацију се може, дакле, рећи да техничке
и економске промене представљају нуклеус културних и политич
ких промена.41) Она мења модерну државу на начин ствара нови
оквир за институционалну регулисање и координацију економског
управљања. За Канишка Јајасурија (Kanishka Jayasuriya), сложена
глобална политичка економија има два битна ефекта на државну
структуру: (1) она ствара велику несигурност у глобалној еконо
мији, што захтева да се држава понаша на начин који промовише
38) Види Стојановић, Ђ. „Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног
друштва“, Српска политичка мисао, 28(2), 2010, стр. 53-82.
39) Weiss, L „Introduction: bringing domestic institutions back in“, у Weiss, L. (ed.) States in
the Global Economy: Bringing Domestic Institutions Back I., Cambridge University Press,
Cambridge, 2003, стр. 5.
40) Krasner, S. D. Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton,
1999, стр. 9.
41) Shaw, M. Theory of the Global State: Globality as Unfinished Revolution, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, стр. 8.
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стабилност на нивоу домаће економије; и (2) долази до ограничења
капацитета државе да координира политичко преговарање и ком
пензује интересне групе. Ово сугерише да глобализација резултује
са политичким институцијама које не постоје на нивоу економске
размене, доминантни облик креирања политике је више позицио
ниран као ствар нужности него што се може третирати као ствар
преференција, док је политички капацитет манифестован као ме
шавина домаћих и међународних ресурса, те репродукован преко
повећања сарадње између државе и економских актера. Ефекат
глобализације је, дакле. и да неке политичке изборе стимулише
док друге дестимулише, па се нека политичка решења показују
као далеко захтевнија по питању уобличавања и примене. Више
или мање је јасно да глобализација може имати и ограничавајуће
и омогућавајуће ефекте, а да код држава које се налазе у процесу
изградње или реконструкције изградња институција треба да прет
ходи економском отварању.42) Треба још напоменути да се као ва
жно питање намеће до које мере глобално устројени капитализам,
неолибералне провенијенције, заиста води ка значајном редукова
њу демократских потенцијала државе, јер носећи проблеми који
су повезани са глобализацијом су мање усмерени ка питањима оп
станка државе, а више ка очувању демократије.
In summa, као што је већ речено, појам капацитета, који је
интересантан за аналитички контекст овога рада, се најчешће раз
уме као способност неке организације да буде одрживо ефикасна
у остваривању властитих циљева. За државни капацитет (види
дијаграм 5.) се може рећи да се састоји од конститутивне и ин
фраструктуралне компоненте. Када се говори о конститутивном
капацитету, који представља способност модерне државе да моби
лизује појединце, групе, и друштвене институције, те да их укључи
у управљачки процес, мисли се на следеће варијабле: (1) сегмент
ну варијаблу - односи се на степен до којега је друштво подељено
с обзиром на етничке, религијске, лингвистичке или друштвеноекономске параметаре и на степен до кога сви делови учествују
у организацији државе и примени њених посебних политика; (2)
организациону варијаблу - односи се на степен до кога друштвене
институције сарађују са државом; (3) варијаблу идентитета - одно
си се на степен до кога се појединци примарно идентификују преко
држављанства, то јест националности; (4) варијаблу државног об
лика и режима - односи се на вертикалну организацију власти и на
начин уређења јавне партиципације и доношења одлука од стране
42) Weiss, L „Introduction: bringing domestic institutions back in“, op. cit., стр. 27.
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политичких институција (устава, односа легислативе и егзекутиве,
те партијског и изборног система), док инфраструктурни капаци
тет, способност државе да прошири институционалну мрежу, да
контролише териоторију и да организује друштвене односе, обу
хвата: (1) територијалну варијаблу - односи се на степен до кога
држава ефикасно контролише властиту територију; (2) економску
варијаблу - односи се на способност државе екстрактује и учини
корисним ресурсе унутар одређене територије; (3) бирократску
варијаблу - односи се на степен до кога држава административ
но пенетрира у своју територију; и (4) функционалну варијаблу подразумева способност државе да обезбеди јавне услуге, попут
здравственог система, образовног система, транспорта или зашти
те околине.43)
ДРЖАВНИ
КАПАЦИТЕТ

Конститутивни
капацитет

Инфраструктурни
капацитет

Сегментна
варијабла

Територијална
варијабла

Организациона
варијабла

Економска
варијабла

Варијабла
идентитета

Бирократска
варијабла

Варијабла државног
облика и режима

Функционална
варијабла

Дијаграм 5. Варијабле конситутивне и инфра
структурне компоненте државног капцитета

43) Cracuin, C. „State Capacity“, у Kurian, G. T. (ed.) The Encyclopedia of Political Science, CQ
Press [Sage], Washington, 2011, стр. 1600-1601.
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СЛАБЕ И ЈАКЕ ДРЖАВЕ
Прихватајући поставку Барија Бузана (Barry Buzan) да је
држава заснована на три нужна и међусобно повезана елемента:
(1) физичким карактеристикама (територији, становништву, при
родним ресурсима и материјалном богатству), (2) идеји државе
(историјскom наслеђу, традицијско-културним осећањима и идео
логијама) и (3) институцијама (режимом и управљачким склопом),
Калеви Холсти (Kalevi Holsti), када говори о јаким државама, по
тенцира важност вертикалне димензије легитимности (повезаност
друштва, политичких институција и режима, захтеви за естрахова
њем ресурса морају бити испраћени адекватним услугама и парти
ципацијом) и хоризонталне димензије легитимности (критеријуми
за припадање односној политичкој заједници, нико не сме бити ис
кључен из исте) са следећим стандардима: (1) имплицитним (мета
форичким) друштвеним уговором (држава има право да екстрахује
ресурсе, али мора и да обезбеди сервисе и дозволи партиципацију
у одлучивању о њиховој алокацији); (2) консензусом између свих
сектора друштва у вези основних правила политичке игре, обич
но изражених уставом; (3) једнаком могућности учествовања у до
ношењу одлука и алокацији ресурса или фондова (ниједној група
не сме бити оспорена могућност да стигне до политичке моћи и
конзумирања њених бенефиције); (4) јасним раздвајањем приват
не добити од јавних услуга (држава никака не сме бити стављена
у функцију личне користи); (5) ефективним суверенитетом (држа
ва и њене институције морају осигурати безбедност, законе и по
редак); (6) идеолошким консензусом и прагматичном политиком
(јаке државе су доминантно обележене такорећи потпуним удаља
вањем од фундаменталног пола политике ка њеном инструментал
ном полу); (6) цивилном контролом војске (уколико војска постане
„држава у држави“ нужно доводи у питање начело суверености);
и (7) међународно признатим територијалним границама и држав
ном легитимности (јаке државе имају фиксиран и сталан међуна
родни персоналитет).44)
Када се ради о слабим државама, Холсти региструје неко
лико важних структуралних момента: (1) постојање ниског нивоа
или одсуства вертикалне легитимности манифестованог парадок
сом јаке деспотске а слабе инфраструктурне моћи државе (види
дијаграм 1.), евидентни су добро развијени инструменти држав
ног надгледања али поштовање владиних уредби је ниска, власт
је локализована и постоји отклон према држави као легитимном
44) Holsti, K. J. The state, war, and the state of war, op.cit., стр. 83, 91-99.
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извору власти, усмеравања и услуга (ауторитаризам слабих држа
ва се не може изједначити са капацитетом ефективне управе); (2)
присуство персонализовања државе, немогућност јасног раздва
јања између државе и владаоца опредмећеног патримонијалном
основом политике, превалентношћу патрон-клијент повезаности
уместо легално-рационалних односа, држава није употребљива за
практичне сврхе већ представља простор за манипулацију (када се
владаоци понашају као да су они држава, они је заправо радикал
но слабе); и (3) одсуство хоризонталне легитимности, непостојање
једне заједнице са припадницима који су потписали (метафорич
ки) друштвени уговор између себе, фигурирање више (етничких,
религиозних, класних, кастинских, језичких или територијалних)
заједница и категорија које обликују природу политике и струк
туру власти.45) Уколико, дакле, држава показује недостатак верти
калне и хоризонталне легитимности, то јест ако је њена структура
власти примарно патримонијалане природе, она ће дефинитивно
бити слаба, није спорно да ће, са дефинисаним границама, заста
вом, управљачким службама, амбасадама и војском, споља и личи
ти на државу, али ће заправо представљати „празну љуштуру“ без
адекватног или било каквог садржаја.
Важно за ову проблематику је и Холстијево детектовање раз
лике између омиљености одређене владе и легитимности државе,
то јест констатовања диференције између режима и државе.46) Наи
ме, за западна друштва је карактеристично да тежња ка збацивању,
промени непопуларне владе, не мора нужно бити повезана са ре
золутним нападом на државу, њене носеће идеје или државне ин
ституције и vice versa: изборна победа не значи нужно и захтев за
суштинским променама уставног поретка, то јест нека влада може
бити и релативно популарна а да држава изгуби способност за це
лину испољавања власти и лојалност свих грађана. Ово имплици
ра да одређени владар може тенденциозно, а зарад личних циљева,
повластица или користи, да анулира дуалитет између режима и др
жаве, да државу претвори у сопствено власништво, те са његовим
силаском са власти и сама држава се налази на ивици пропасти.
На тој линији, Холсти као важне факторе који утичу на интензитет
легитимитета државе наводи: (1) осигуравање личне безбедности;
(2) баланс између државне екстракције и услуга (порези и цене не
смеју да угрожавају преживљавање грађана, алокација мора бити
постављена на принципима правичности); (3) постојање друштве
ног консензуса у вези са политичким правилима игре (делимично
45) Ibidem, стр. 63. 104-108.
46) Ibidem, стр. 84-85.
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поштовање уставних захтева је често камуфлажа за прикривање
стварних односа, нека демократска правила могу имати негатив
не ефекте у државама где постоје различите заједнице изведене на
основу различитих културних, економских и политичких критери
јума); (4) анулирање политике искључења других из партиципа
ције и приступа ресурсима (неке државе карактеришу елите које
формулишу политички поредак око изабраних група и поништава
ња свих оних који не деле њихов поглед на свет преко покоравања,
расељавања, принудне асимилације, одузимањем права гласа или,
чак, масовних убистава); (5) смањивање опсега вехементности и
ултимативности у односу на идеју и природу државе, природу по
литичке заједнице, односа између различитих заједница унутар др
жаве и сврхе управљања (постојање значајног броја вођа, покрета
група и појединаца који не признајући идеје и институције државе
у којој живе одузимају легитимитет њеним владаоцима и не пове
ћавају осећај заједништва са другим грађанима); и (6) елиминиса
ње масовне корупције.47) Као главна замерка Холистијеве постав
ке се може навести запостављање баланса између унутрашњих и
спољних фактора који дефинишу слабост државе, на штету ових
потоњих.
По Чарлсу Тилију, могу се разликовати јаке, средње јаке (ре
цимо условно: функционалне) и слабе државе, при чему процес
јачања државе иницира процес њеног подређивања јавним полити
кама и повећања народне контроле јавних политика, што резултује
са тим да се јавне политике одликују и смањењем неједнакости и
интеграцијом мрежи поверења.48) Код јаких држава, државни ка
пацитет је увећан пре него што дође до демократизације, држа
ва, дакле, постаје демократска али већ располаже са средствима за
оснаживање одлука које су последица широке, једнаке, заштићене
и узајамно ограничавајуће интеракције грађана, код средње јаких
држава се може констатовати процес изградње државних инсти
туција, па супримирање аутономних центара моћи, успостављање
контроле државе преко јавних политика и проширење народног
утицаја над јавним политикама траје дуже него код јаких држава,
док је код слабих држава процес демократизације ометен немогућ
ношћу да се анулира аутономија центара моћи и присуство нејед
накости у јавним политикама, те да се поклопе мреже поверења
47) Ibidem, стр. 108-116.
48) Tilly, C. Democracy, op. cit., стр. 162.
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и јавне политике, што резултује периферном позицијом државе у
честим и насилним конфликтима који их карактеришу.49)
На крају, може се рећи да државни капацитет за управљање
друштвом зависи како од конфигурације државе тако и од конфигу
рације друштва (постоје три сета варијабли: (1) структура државе,
(2) однос друштва и државе и (3) структура друштва, јака држава
апострофира постојање меритократске бирократске елите, руко
водиоца који нису ограничени честим изборима, јаке легислатуре
или независног судства и присуство ефективних локалних агенци
ја.50) Међутим, аутономне и изоловане државне институције нису
довољне када је у питању јако друштво, потребна је блиска пове
заност са друштвеним и економским институцијама. Тако Линда
Вајс (Linda Weiss) објашњавајући зашто су неке државе успешније
у економском прилагођавању уводи појам трансформационог ка
пацитета (повезаности између управе и економског сектора). Она
полази од тога да државе нису унитарне и монолитне структуре
већ организациони комплекси, па да стратегије прилагођавања или
мењања треба реализовати преко повезивања бирократских аген
ција (државних) и секторијалних актера, кроз процес преговарања
који означава као управљану међузависност.51) Представници ин
дустрије и државни актери задржавају аутономију, али после пре
говора заједнички раде на шире постављеним циљевима (мони
торисаним од стране државе). Преко овог повезивања са носећим
економским групацијама, држава може екстраховати и разменити
виталне информације са произвођачима, подстаћи партиципацију
приватног сектора у кључним политичким областима и подићи на
виши ниво индустријског учешћа у развојним националним стра
тегијама.52)
*
*     *
In summa, с обзиром на чињеницу да се капацитет, аутономија
или државна снага најчешће разумевају у односу на друштво, уло
га друштва и карактер односа између државе и друштва предста
вља важан аналитички тренд: државно-центрични („етатистички“)
приступи разматрају релевантност друштва, друштвено-центрич
49) Ibidem, стр. 161-165.
50) Види Hall, P. A. Governing the Economy: the Politics of State Intervention in Britain and
France, Oxford University Press, New York, 1986. и Haggard, S. Pathways from the Perip
hery, Cornell University Press, Ithaca, 1990.
51) Weiss, L. The Myth of the Powerless State, Polity Press, Cambridge, 1998, стр. 15-16, 38.
52) Ibidem, стр. 39.
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ни приступи разматрају релевантност државе. Поред тога, култу
ралистичка, структуралистичка, рационалистичка и перспектива
историјског институционализма приступају држави као засебном
истраживачком ентитету, као недвосмислено самосталној струк
тури. Фундаментална идеја је да се дихотомија држава-друштво,
замени поставком државе у друштву: држава никако није способна
да метаморфозом друштва разреши парадокс истовремене одвоје
ности од друштва и позиције (интегралног) друштвеног сегмента.
Услед тога, испољавање државе оријентисано ка друштву и отпор
друштва оријентисан ка државним захватима, схваћеним као њи
хова узајамна трансформација, доводи до немогућности форму
лисања јасне дистинкције између њихових сфера, граница између
њих остаје нејасна и замућена. Притом, анализа националних иде
ологија се може сматрати погодним за питања која се тичу консо
лидације моћи и изражавања идентитета, али није најпогоднија за
објашњење способности и ограничења савремених држава.
Када се ради о државном капацитету, пре свега, напоменимо
да капацитет манифестује способност извођења одређене функ
ције и продукцију жељених исхода. Ерго, стављено у односу на
државу, капацитет је способност владе да испуни различити уло
ге и, консеквентно, досегне прокламоване економске, политичке
или друштвене циљеве, док аутономија оличава могућност уобли
чавања државних интереса без консултовања или уважавања кор
пуса друштвених интереса. Ови циљеви, дакле, варирају и нису у
потпуности компатибилни са народним захтевима, већ изражавају
микс независних државних интереса и народног притиска. Без об
зира што представљају државне атрибуте, аутономија и капацитет
не манифестују само ексклузивну функцију државне организације
и ресурса, већ су детерминисани и спецификумом сета државних
односа са друштвом. Стално узајамно деловање ова три фактора
(ресурса, организације и државно-друштвених односа) резултује
обликовањем или преобликовањем квалитета аутономије и капаци
тета. Индиректно, ово свакако имплицира и да се способна држава
не ослања само на принудну моћ већ и на моћ испуњавања општих
интереса, са неизбежним повећањем легитимности. Напоменимо
такође, без обзира на то што се државе са јаком деспотском моћи
често идентификују као јаке државе, њихов степен аутономије и
износ капацитета није уједначен, док се повећање инфраструктур
не моћи свакако позитивно рефлектује на реализацију властитих
циљева, те треба водити рачуна о томе да држава не може достићи
висок степен демократичности без високог нивоа државног капа
цитета.
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CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE
ANALYSIS OF STATE CAPACITY
Summary
This paper critically analyzes the various conceptual approaches
to the modern state. By exposing the conceptual shortcomings of We
ber’s approach to the state, the focus shifts from the state as a creator
of rules and its exclusive use of violence for the sake of obedience to
state decisions on the many forms of interaction of multiple separate
systems that are typical for every human society. In this sense, the state
has limited autonomy, which is not fixed. Respecting the division of the
despotic and infrastructural power of the state, the work also analyzes
the relationship between state capacity and democracy, the relationship
between the state, political and administrative capacity, the impact of
globalization on state capacity and sovereignty, and, finally, analyzing
importance of vertical and horizontal legitimacy for the classification
on weak and strong states .The paper concludes with emphasis on mu
tually empowering relationship between the level of state capacity and
democracy, with the affirmation of the role of state in the era of globa
lization and the positioning of the state–society relations as essential to
understanding the state action.
Keywords: state capacity, policy capacity, administrative capacity, political
institutions, democracy, globalization.
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Resume
In accordance with the fact that capacity, autonomy and state
strenght are usually understood in relation to society, consideration of
the role of society and the character of relations between state and soci
ety is an important analytical trend: state-centric (“statist”) approaches
recognize the relevance of society, socio-centric approaches recognize
the relevance of the state. Despite this, culturalist, structuralist, ratio
nalist and historical institutionalism perspective approach to the state
as a separate research entity, as clearly independent structure. The fun
damental idea is that the dichotomy of state-society, be replaced with
locating the state in society: state is not able to resolve the paradox of
simultaneous separation of society and the position of social segments
with the metamorphosis of society. As a result, the impact of govern
ment activities on society and the impact of social resistance to state
action, understood as a mutual transformation, leads to an inability to
formulate a clear distinction between their spheres, the boundary bet
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ween them remains unclear and blurred. In that sense, analysis of nati
onal ideologies can be considered suitable for questions concerning the
consolidation of power and expression of identity, but not best suited to
explain the capabilities and limitations of modern states.
In the case of state capacity, above all, note that the capacity re
flected ability to perform certain functions and produce desired outco
mes. Ergo, placed in relation to the state, the capacity of the government
is ability to fulfill different roles and, consequently, reaches the proclai
med economic, political or social objectives, while autonomy embodies
the possibility of shaping state interests without consulting or taking
into account the corpus of social interests. These objectives, therefore,
vary and are not fully compatible with popular demands, but express
the mix of independent state interests and popular pressure. No matter
what are the attributes of the state, autonomy and capacity not only ma
nifested an exclusive function of state organization and resources, state
autonomy and capacity are determined by a set of state relations with
society. Constant interplay of these three factors (resources, the orga
nization and state-society relations) results in shaping or reshaping the
quality of state autonomy and capacity. Indirectly, this certainly implies
that the capable state is not able to rely only on coercive power, but also
on the power to fulfill the general interest, with the inevitable increase
in legitimacy. We should mention also, regardless of the fact that co
untries with strong despotic power is often identified as a strong state,
their degree of autonomy and the amount of capacity is not uniform,
while increasing of infrastructural power certainly have a positive im
pact on the realization of their goals, and should take into account that
state can not achieve a high degree of democracy without the high level
of state capacity.

*
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ФРАКЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПАРТИЈСКОГ
СИСТЕМА И СТАБИЛНОСТ ВЛАДЕ*
Сажетак
Сврха овог рада ће бити да се утврди да ли и у којој мери
постоји статистичка повезаност између два битна политичка фе
номена: фракционализације (фрагментације) партијског система и
стабилности владе, односно дужине трајања ''кабинета'' унутар по
литичког система Србије. Уколико је евентуална корелација јака,
држимо да би то у великој мери не само помогло квалитетнијем
политиколошком закључивању у вези (не)стабилности политич
ких институција, него нам и омогућило да српску политичку науку
подигнемо на виши ступањ који поред дескрипције или објашње
ња подразумева и релативно поуздану прогностику кроз употребу
регресионе анализе. Пре тога, даје се преглед познатих формула
за индекс фракционализације и оптира се за једну од њих, јер иако
избор формуле не утиче на коефицијент корелације нити на регре
сију, на ово нас наводи чињеница да око формула не постоји сагла
сност у науци и да свака од њих посебно одговара на интуитивну
представу о броју релевантних партија, уз различите девијације на
релацији снага партија – вредност индекса.
Кључне речи: партијски систем, стабилност владе, број партија, трајање
владе, индекс фракционализације, корелација, Поасонова
регресија.

У нашој анализи користићемо приступ рационалног избора
у погледу партијских ставова и партијске дисциплине. Односно,
претпоставићемо да су партије унитарни актери којима је циљ да
максимизују своју моћ у систему без обзира на идеолошку црту
*

Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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својих партнера или супарника. Узимамо у обзир само њихову моћ
која зависи од удела (процента) у укупном броју посланичких ме
ста. Реч је о приступима policy blindness и unitary actor.1) Овиме не
желимо да умањимо идеолошке корене сукоба између партија који
могу да утичу на стабилност владе, већ само желимо да утврдимо
у којој мери квантитативни показатељи утичу на категорију ста
билности. Тим пре што су у раду који је полазни темељ и за наш
чланак, Херман и Тејлор утврдили да не постоје разлике идеоло
шког типа које би боље могле да објасне варијабилитет стабилно
сти владе од степена фрагментације пaртија у парламенту. Они су
у крос-националној анализи 196 послератних влада израчунали ко
ефицијент корелације са негативним предзнаком између фракцио
нализације и стабилности (r = - 0.448). Ова вредност нам говори да
се ради о јакој негативној корелацији, а квадрат коефицијента (r²
= 0.201) показује да парламентарна фрагментираност објашњава
чак једну петину варијације владине стабилности,2) приликом чега
је корелација значајна на (0.01) нивоу. Ми ћемо израчунати степен
корелације узимајући у обзир трајање сваке српске владе од 1990.
до 2011, али пре тога бирамо интуитивно ваљану фрагментациону
формулу са минималном девијацијом.

ФОРМУЛЕ ЗА ИНДЕКС ФРАКЦИОНАЛИЗА
ЦИЈЕ (БРОЈ РЕЛЕВАНТНИХ ПАРТИЈА)
Најчешће употребљаван индекс је Лаксо-Тагепера индекс,
односно ефективни број партија (ENP).3) Како Лајпхарт примећује,
овај индекс је ништа више него адаптација индекса фракционали
зације који је понудио Даглас Ре.4) Реов индекс има формулу:

где је n укупан број партија, i поједина странка, а Si удео сваке
партије у парламенту. Тако, ако пет партија имају подједнаку засту
1)

Patrick Dumont and Jean Francois Caulier, The “Effective Number of Relevant Parties”:
How Voting Power Improves Laakso-Taagepera’s Index, pp. 9, 19; http://mpra.ub.uni-muen
chen.de/17846/ (15.02.2011)

2)

Michael Taylor and V. M. Herman, ’’Party Systems and Government Stability’’, The Ameri
can Political Science Review, Vol. 65, No. 1 (Mar., 1971), p. 31.

3)

Markku Laakso, Rein Taagepera, “Effective Number of Parties: A Meas ure with Application
to Western Europe”, Comparative Political Studies (1979), vol. 12, no. 1, pp. 3-27.

4)

Arend Lijphart, ‘’The Political Consequences of Electoral Laws 1945-85’’, The American
Political Science Review, Vol. 84, No. 2. (Jun., 1990), p. 483.
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пљеност од по 20%, индекс ће имати вредност 0.80, имплицирају
ћи већу фрагментацију него да смо имали две партије од по 50%
када би индекс био 0.50. Зато је према Лајпхарту предност ЛаксоТагепера индекса што он може да се схвати и као број релевантних
партија, a не само као нека апстрактна вредност.5) Формула:
             

            
нам омогућава да ситуацију када пет партија равноправно дели ме
ста у парламенту оценимо вредношћу 5.00, јер је тада управо пет
партија подједнако у оптицају за формирање владе. Ако је њих че
тири квантитивно на истом нивоу, онда је број ефективних партија
4.00 итд. Али, ако пак имамо пет партија у парламенту, а ENP је
4.00 онда то значи да су неке партије (или само једна) ''политички
теже'' од других и да доминирају у односу на ''слабије'' на основу
већег броја места. У овој формули не би требало заборавити да је
сума квадрата удела у ствари Хиршман-Херфиндалов индекс кон
центрације (HH), који представља вероватноћу да ће два насумич
но изабрана посланика припадати истој партији.6) Без обзира што
представља унапређење ранијих формула и што је и данас најза
ступљенији ENP није остао без критика.
Један део критика је замерао што ENP не даје довољно
високе вредности, а други да пренаглашава фрагментацију. Ради се
о Кеселман-Вилдген индексу хиперфракционализације (I) и о Мо
линаровом индексу (NP).7) Кеселман-Вилдген индекс (I) се добија
по формули:

где је antilog у ствари Ојлеров број или експоненцијална константа
(е≈2,71), будући да је експоненцијална функција инверзна логари
тамској. Pi је удео сваке партије, а log је заправо природни логари
там са основом e, а не 10 како би следило на основу овакве ознаке.
Због тога смо мишљења да би у овој формули требало да буде на
писано ln као чешћа ознака за природни логаритам уместо log. Да
подсетимо, природни логаритам неког броја x је број на који диже
5) наведено према: Patrick Dumont and Jean Francois Caulier, ibid, p. 6.
6) Stephan Kuster, Felipe Botero, ’’How Many is Too Many? Assessment of Party System Frag
mentation Measurements with Data from Latin America’’, Ponencia para presentar en el 1
Congreso de la Asociación Colombian a de Ciencia Política, Bogotá, septiembre 30 octubre 4
de 2008, p. 5.
7) Juan Molinar, Counting the Number of Parties: An Alternative Index, The American Political
Science Review, Vol. 85, No. 4 (Dec., 1991), pp. 1383-1385.
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мо базу e, да бисмо добили тај број х. Знак минус испред суме је
стављен да би се се анулирала негативна вредност у унутрашњој
загради пошто је природни логаритам сваког броја који је мањи од
јединице (удели партија у децималама) искључиво негативан број
(!). Зато је и јасно зашто је овај индекс везан за хиперфракциона
лизацију. Што је мањи проценат места партије у парламенту, то ће
бити већи негативан природни логаритам који ће за толико више
увећати степен базе e и тако аутоматски повећати број релевант
них партија. Да бисмо најбоље видели колико је овај индекс при
страсан узећемо хипотетички парламент у коме једна партија држи
49% места, десет осталих по 5% и једна по 1%. Број релевантних
партија је тада чак 6,55 (!). ENP за исту хипотезу даје вредност од
3.77.
Али, ове формуле не третирају засебно снагу највеће пар
тије, како то ради Молинаров индекс. Молинар правилно закључу
је да ће број релевантних партија бити обрнуто пропорционалан
снази странке са највише гласова. Још тврди да ENP и I превише
сензитивно реагују (overreact) чак и на врло мале промене у снази
водеће партије. Његов индекс даје најмању вредност у односу за
нашу хипотезу од 1,86. Он се добија тако што се ENP формула по
множи са изразом у којем се разлика између суме квадрата удела
сваке партије и квадрата најјаче, подели са сумом квадрата и то све
на крају сабере са један:

где је N Лаксо-Тагепера индекс.
Међутим, да бисмо рационално одабрали индекс, није до
вољно само утврдити који продукује више, а који ниже резултате
ради уподобљавања са нашим интуитивним схватањем о карактеру
партијског система. Неопходно је проверити и који од NP и ENP ин
декса прецизније и равномерније, тј. са мање пристрасних одсту
пања и аномалија приказује кроз своје вредности промену у снази
најјаче странке. Индекс I одмах одбацујемо из разматрања пошто је
он експоненцијално пристрасан. Усвајамо Данливи-Баучек модел
максималне фракционализације који предвиђа највећу могућу дис
танцу између прве партије и осталих.8) Тако, ако прва има 45% или
30% гласова, све остале имају по 1% (дакле њих 55, тј. 70). Разлог
је што при овако великим дискрепанцама могу најлакше да се уоче
8)

44

Patrick Dunleavy and Françoise Boucek, ‘’Constructing the Number of Parties’’, Party Poli
tics, SAGE Publications, Vol 9, No. 3, 2003, p. 296.

Марко Пејковић

Фракционализација партијског система и ...

превелика одступања код формула, па самим тим и предност/мана
појединих, премда сам модел очигледно и фактички нема емпириј
ску вредност. Хипотеза је да при редукцији снаге највеће партије
(са 45% на 40% и 30% на 25%) остале не добијају на појединачној
снази него само на укупном броју (њих 60 са по 1% места, тј. 75 по
1%), како би боље детектовали девијације.
NP индекс одиста потцењује фрагментацију када мери пад
најјаче партије са 45% на 40%, пошто тада имамо раст фракцио
нализације са 1,18 на тек 1,21. Пад од 5% у снази продуковао је
пораст индекса за тек 2,54%. Оно што нам дозвољава да избацимо
Молинаров индекс из даље анализе је чињеница да на нижем ни
воу анализе (пад са 30% на 25%) он сада прецењује фракционали
зацију. Наиме, вредност индекса се помера са 1,74 на 2,53 и тако
расте за читавих 45,4% (!). На још нижим нивоима овај индекс је
још пристраснији. Закључујемо да је Молинар добро уочио значај
највеће партије за индекс, али је дао скроз погрешну формулу.
ENP индекс исто показује аномалије, ако је судити по дија
граму у раду горепоменутог пара Данливи-Баучек. Иако се не кре
ће од строгог потцењивања до јаког прецењивања фракционализа
ције као Молинаров, већ пре нагиње константном прецењивању,
овај индекс то не ради у подједнаком интензитету. На појединим
сегментима скале снаге најјаче странке (<50%) која производи ва
рирање ENP вредности, примећују се наизменично: јака и све ја
ча пристрасност ка фрагментацији што се иде ка нижим нивоима
(<<50%) на једној страни, и готово стагнација према истој на дру
гој. Ову аномалију су Данливи и Баучек назвали чворишни увоји
(kinks around anchor points).9) Да би исправили ове дисторзије они
су развили (Nb) индекс који издваја снагу највеће партије као и NP,
али у нешто другачијој формули:

где је Si² квадрат удела i–те партије, а S1 удео највеће.
Сада ћемо упоредити ENP и Nb. Услед пада од 5% главне
странке, ENP повећава фракционализацију са 4,86 на 6,02, што је
повећање индекса за 23,86%. Nb ће повећати индекс са 3,54 на 4,26,
што је повећање од 20,33%. Видимо да је на овом нивоу ENP ипак
пристраснији. Исто се дешава и на нижем нивоу (пад са 30% на
25%), јер ENP повећава индекс са 10,3 на 14,28 или за 38,64%, док
9)

Ibid, p. 302.
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Nb то ради са 6,81 на 9,14 или за 34,21%, само што се сада пове
ћала пристрасност ENP према фракционализацији у односу на Nb
за додатних 1%. На крају, како објаснити чињеницу да Молинаров
индекс (удео гласова) за послератни Јапан и Шведску даје просе
чан индекс испод 2, иако је Либерално демократска партија Јапана
била у знатном периоду испод 50% + 1 гласова, а шведска Социјал
демократска само 1968. изнад 50%? Лаксо-Тагепера са друге стра
не, поменутим партијским системима даје просек величине изнад
3, што се тешко мири са историјом непрекидне владавине јапан
ских либерала, тј. 50 година владавине шведске СДП од послерат
них 60. Ми у другом делу рада користимо најпогоднију формулу за
релеватни број партија Nb или Данливи-Баучек индекс.
Међутим, неопходно је указати на један изузетак када неће
мо користити Nb формулу. Када једна партија има апсолутну већи
ну, онда је интуитивно јасно да би индекс морао да буде једнак 1,
јер не постоји друга математичка комбинација која би омогућила
осталим партијама да без прве формирају владу. Претходно поме
нуте формуле у том случају никад не дају резултат 1. ENP толико
далеко, да при расподели партија (53-15-10-10-10-2 %) даје индекс
3.00 (!). Ову нелогичност је признао и сам Тагепера, предлажући
да се уз ENP дода допунски индикатор индекса највећег удела (lar
gest component approach - N∞).10) И то по веома једноставној фор
мули:
где је p1 удео највеће странке.
Али, N∞ је само спустио резултат испод 2. NP је најближи
1, али као што Таагепера исправно увиђа у свом раду, једном ка
да странка пређе 50%, да ли је уопште битно има ли она 53% или
57%? Преко 57% и ENP пада испод двојке. Једино Думант-Колијер
ефективни број релевантних партија (ENRP) решава проблем као
количник 1 и Банцхаф индекса:11)

10) Rein Taagepera, ‘’Supplementing the effective number of parties’’, Electoral Studies, 18,
(1999), p. 497.
11) Patrick Dumont and Jean Francois Caulier, ibid, p. 19; Иначе, Банцхаф индекс показује
колико је нека партија значајна у смислу да је одлучујућа за формирање владе у односу
на све могуће комбинације. Ако партија А има 50 посто, партија B – 49%, а C – 1%, онда
је βА=0,6/ βB=0,2/ βC=0,2. Ако странка А има 51% од ње зависе све N комбинације за
формирање владе, а од осталих ниједна, па је βА=N/N=1, што даје ENRP=1.
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Прва влада после вишестраначких избора 1990. је била са
чињена само од једне странке – СПС, па рачунамо да је у периоду
њеног функционисања фракционализација била управо 1.

Партијска фрагментација и стабилност
владе у Србији (1990-2011)
Стабилност владе се може измерити просечним трајањем
''кабинета'' истиче Лајпхарт.12) Ми ћемо мандат владе рачунати у
месецима (види табелу 1). Крај једне и почетак нове владе се мо
же измерити на два начина. Први подразумева да влада траје све
док се њен страначки састав не промени, а други сматра следеће
догађаје пресудним у обележавању краја/почетка кабинета: избо
ри, промена премијера и статуса коалиције – минимална победа,
мањинска и превелика.13) Други начин је ужи и прецизнији, али на
поменућемо два изузетка. Промена премијера без конструктивног
изгласавања неповерења неће бити тумачена као крај владе. Прву
владу у којој је Радоман Божовић заменио Радослава Зеленовића
из исте странке и постоктобарску у којој је Зоран Живковић (ДС)
заменио убијеног Зорана Ђинђића (ДС) рачунамо као једну. Про
мене у саставу широке коалиције ће бити занемарене, уколико су
неке странке одлучиле да напусте владу, а да нису имале капаци
тета да је оборе у парламенту. Раскид ДСС и коалиције ДОС није
довео да стварања нове владе, а на крају крајева, статус коалиције
је остао непромењен. Такође, претпоставићемо да је актуелна вла
да Мирка Цветковића имала рок до момента ажурирања овог рада,
а то је 15. април 2011. Након корелације ћемо закључити да ли би
продужавање рока озбиљније утицало на истраживање. Привреме
ну владу Миломира Минића из 2000. не анализирамо због нере
довних околности.
Табела 1.
Избори
Мандат

1990. 1992. 1993. 1997. 2000. 2003. 2007. 2008.
24

13,25

48

31

37,22 38,38

13,7

33,26

У израчунавању индекса ћемо сваку партију бројати засебно
без обзира на величину и коалиционе споразуме у складу са увод
ним ставом о проучавању унитарних актера и приступу политичке
‘’индиферентности’’. Иако су идеолошки моменти у Србији игра
12) Arend Lijphart, Thinking about Democracy – Power sharing and majority rule in theory and
practice, Routledge, London and New York, 2008, p. 176.
13) Аренд Лајпхарт, Модели Демократије, Службени лист СЦГ – ЦИД, Београд - Подгори
ца, 2003, стр. 162.
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ли улогу у формирању влада, било је и неочекиваних преокрета
као када су странке крајње деснице подржавале социјалистичку
владу, а посланици ДЕПОС-а одбијали да је сруше, преко уласка
у владу са СПС-ом Нове демократије и њеног раскида са ДЕПОСoм, распада Коалиције Војводине, до актуелне коалиције некада
јако антагонизираних ДС-а и СПС-а. Не постоје аргументи који би
нас a priori подстакли да било коју коалицију држимо за унифи
кованог актера и искључимо могућност раскида коалиција након
избора. На стабилност владе не утиче само број коалиција, већ пре
свега број странака унутар тих коалиција.14)
За прву скупштину prima facie *Nb1990 = 1, а за остале рачу
намо прави Nb индекс.
Табела 2.
*Nb1990
1

Nb1992 Nb1993 Nb1997 Nb2000 Nb2003 Nb2007 Nb2008
3.12

2.67

3.39

7.22

4

4.06

4.33

Остаје нам да укрстимо податке из табела и израчунамо ко
ефицијент Пирсонове корелације (r). Затим ћемо урадити усмера
вајући тест нулте хипотезе (one tailed), јер смо пошли од претпо
ставке да повећавање фрагментације производи скраћење трајање
владе, а потом и одредити ниво значајности корелације. Просечно
трајање владе је 29.85 месеци, док је просечна фракционализација
3.72. На основу података добили смо следећи коефицијент:
r = + 0.2
Оно што одмах привлачи пажњу је низак ниво корелације ко
ји је чини слабом. Да би корелација била барем умерено јака тражи
се вредност 0.3. Оно што ипак највише изненађује јесте позитиван
предзнак корелације. На први поглед би се рекло да је влада у Ср
бији стабилнија и да дуже траје што је партијска фракционализа
ција већа (!). Међутим, осим мале вредности коефицијента, који
нам не дозвољава да било шта егзактније кажемо, у извођењу реле
вантног статистичког закључка нас спречава и одсуство статистич
ке значајности. У усмеравајућем тесту нисмо у стању да одбацимо
нулту хипотезу, односно да потврдимо алтернативну, пошто нам
се предзнаци претпостављене и добијене корелације не поклапају.
Међутим, чак и да је смо добили негативну корелацију овако ниске
14) приступ да при израчунавању треба рачунати мандате сваке партије понаособ користи
и Дијана Вукомановић, иако оперише са ENP индексом, види шире: Дијана Вукома
новић, ''Динамика партијског система Србије (1990-2005)'', Српска политичка мисао,
Институт за политичке студије, Београд, број 1-2/2005, стр. 36.
* у: Милан Јовановић, Политичке институције у политичком систему Србије, ИПС,
Београд, 2008, стр. 230.
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вредности она не би прошла тест значајности. Пошто нам је број
односа N = 8, а степен слободе df = N – 2 = 6, критична r вредност
да би корелација била значајна на нивоу 0.05, јесте 0.621, што зна
чи да би коефицијент мораo бити већи од тог броја. Чак и да смо
радили неусмеравајући тест (two tailed test) коефицијент не би до
стигао још већу критичну вредност r од 0.7. Мислимо да бисмо
могли да дамо оквирне закључке парирајући девијације варијабли
од укупног просека.
Табела 3.
избори

1990. 1992. 1993. 1997. 2000. 2003. 2007. 2008.

девијација мандата

-5.85

-16.6

девијација
фракционализације

-2.72

-0.6

+18.15 +1.15
-1.05

-0.33

+7.37

+8.53

-16.15

+3.41

+3.5

+0.28

+0.34

+0.61

Без обзира што је N тек осам, из табеле 3. се најбоље види
да у већини парова (5/8) обе варијабле имају исти предзнак. Чак
су израженије негативне корелацијске тенденције у периоду пре
2000, пошто ту имамо два пара са различитим предзнацима. Пад
фрагментације 1993. од 14.4% у односу на 1992. постојао је са
34,7 месеци дужом владом, док је раст индекса 1997. од 27% у
односу на претходни, повезан са владом која је трајала 15 месе
ци краће. Са друге стране, раст фракционализације 2000. од 112%
иде упоредо са продужењем мандата за 6,2 месеци, затим је скоро
дупли пад фрагментације у корелацији са месец дана дужом вла
дом из 2003. Тек је 2007. врло мало повишење индекса егзистира
са редукцијом мандата од чак преко две године (!). 2008, 6% већа
фрагментација је дала 19,5 месеци дужи мандат. Као што видимо,
када бисмо имали пун податак о трајању Цветковићеве владе до
били бисмо нешто већу вредност коефицијента r (+), статистички
занемарљиву за јачину корелације. Али, све и да смо добили јаку
позитивну корелацију и прошли све тестове, опет се не би усудили
да то прихватимо икако другачије, осим као потпуну аномалију по
литичког живота, јер немогуће је да Србија излази из свих оквира
уређених и стабилних европских политичких система и пракси и
притом држати њен политички живот за довољно институциона
лизован. Тешко да бисмо евентуалну позитивну корелацију могли
да објаснимо неискуством нових политичких елита у неизвесном
периоду транзиције. Како то показује упоређивање фрагментације
и стабилности владе у Пољској, Чешкој и Мађарској, мањи број
релевантних партија је продуковао стабилније владе, ако се пољска
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коалиција AWS - Изборна акција солидарност не рачуна као један
актер, баш као што смо и ми урадили.15)

Стабилност владе у Поасоновом 
(log-linear) моделу регресије
Без обзира што још увек нисмо у прилици да се користимо
регресијом за предвиђање трајања мандата српске владе, у овом
делу рада ћемо приказати којом математичко - статистичком фор
мулом бисмо могли да се користимо онда када и у Србији однос
између стабилности владе и фракционализације буде био за поче
так ваљано корелисан.
Један део политичких научника је испрва настојао да стабил
ност владе мери искључиво стохастички (randomness). Односно,
стабилност владе је феномен који не зависи од неких експланатор
них (независних) варијабли које су већ познате ex ante, већ искљу
чиво од самог момента случајности, који може бити изазван ратом,
атентатом, великом економском кризом и сл.16) Најпре се утврди
крива расподеле вероватноће ƒ(t) у оквиру које се на једном месту
у тренутку t дешава неки догађај. Она се може приказати у облику
интеграла функције:

и њене вредности се крећу од 0 до 1 за одсечке времена ∂t.
Са тим је повезана кумулативна функција расподеле F(t), ко
ја је у ствари вероватноћа да ће пад владе бити у неком временском
тренутку Т ≤ t, а може се представити у истом интегралној форми
као и расподела ƒ(t), само што је њен распон од -∞ до t, односно од
0 до t. Онда је функција ''опстанка'' (survival function) владе S(t)
= 1 – F(t), дакле што је вероватноћа да ће влада пасти пре времена
t мања, то је вероватноћа опстанка након t већа. Количник између
ƒ(t) / S(t) | ƒ(t) / 1 – F(t) је стопа хазарда λ(t), коју после објашњава
мо. Стохастичари мере вероватноћу ‘’времена’’, која је заснована
на експоненцијалној дистрибуцији. Она је слична са Поасоновом
расподелом ‘’догађаја’’ у неком интервалу t. Ако желимо да знамо
вероватноћу да влада 3 пута падне у распону од 6 година, ако је
15) Csaba Nikolenyi, Cabinet Stability in Post-Communist Central Europe, Party Politics, SAGE
Publications, Vol. 10, No. 2, 2004, p. 132.
16) Paul Warwick and Stephen T. Easton, ’’The Cabinet Stability Controversy: New Perspectives
on a Classic Problem’’, American Journal of Political Science, Vol. 36, No. 1 (Feb., 1992), p.
123.
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просечан број влада који пада у том распону 4, користимо Поасо
нову формулу:

где је λ број владиних колапса у просеку, дакле 4, а x се креће у ра
спону (0-3) и представља сваки колапс понаособ закључно са крај
њим, чија нас вероватноћа занима. Када се саберу све вероватноће
за сваки поједини пад, добијамо вероватноћу нашег случаја P ≈
43,3%.
За разлику од Поасонове, експоненцијална дистрибуција не
мери вероватноћу броја догађаја (events count), него вероватноћу
протока времена до или од неког догађаја (једног) у времену t, па
она има нешто другачији облик:
што је иначе познати израз за експоненцијалну расподелу веро
ватноће. Овде је λ хазардна стопа (hazard rate), просечна стопа
догађаја (у овом случају) по јединици времена, и има вредност λ
= 1/μt, где је μt просечно време догађаја, а пошто је t у нашем ис
траживању фактички увек веће од 1, онда има вредност мању од
јединице (!). Доказ за ову једначину јесте статистички метод MLE
(Maximum likelihood estimation) који проналази хазардну стопу у
виду коефицијента. Ако имамо просек узорка мандата владе, онда
је тај коефицијент онај који максимизује вероватноћу нашег узорка
који се може написати као:

одакле записујемо ову функцију у ln облику, а затим узимамо дери
ват по λ и изједначавамо израз са 0, јер само када нагиба криве по
∂λ нема, знамо да је реч о максимуму:

под условом да је други дериват негативан, што и јесте случај:

одакле из претпоследњег израза заменом јасно следи да је λ = 1 /
μt, јер је сума Ti = n ∙ μt. Ако је μt српске владе 29,85 месеци, онда
је λ = 0,033. Ова величина је константна без обзира на t у експонен
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цијалној расподели што проистиче из λ(t) = ƒ (t) / 1 – F(t), и ако је
формула за кумулативну exp расподелу:
онда је
На крају, кад израчунамо вероватноћу да ће српска влада ко
лапсирати у 20-ом месецу (имајући у виду λ = 0,033), онда кори
стећи eкспоненцијалну F(t), добијамо P ≈ 48%, а кад меримо веро
ватноћу S(t) да ће влада у Србији издржати пун мандат онда је P ≈
20%. Oве методе, осим што нам омогућавају само вероватноћу у
процентима, а не и предвиђање варијабле мандата владе у једини
ци времена, нису показале значајнију комплементарност са прак
сом, пошто је од 12 система у којима су коришћене, биле потврђене
у само њих 4.17) Да бисмо предвиђали дужину мандата владе, ко
ристимо регресиону анализу. Али, линеарна регресија није добро
рошење пошто би она могла да продукује негативне резултате, ако
имамо негативне регресионе коефицијенте (као у случају негатив
не корелације), док отклањање овог проблема логаритмовањем ва
ријабли регресије производи много веће стандардне грешке у од
носу на Поасонову регресију.18)
Поасонова регресија је негде на половини пута линеарне ре
гресије и стохастичких модела које смо описивали. Аутори који су
овај поступак применили по први пут у политичкој науци – Кинг,
Алт, Бернс и Лавер су хтели да урачунају насумичност пада влада
преко пунктуалних догађаја, али и да уврсте у регресиони модел
утицај унапред познатих варијабли које утичу на рушење кабине
та, као што су поларизација, дужина постизборних преговара за
формирање владе или фракционализација партијског система.19)
Уместо да у формули регресије утицај сваке наредне независне ва
ријабле Xi (фракционализација) на зависну Yi (трајање владе) буде
линеаран и једнак производу Xiβ (β је регресиони коефицијент),
ови аутори предлажу да се тај утицај искаже у формули за Поасон
регресију:
17) Paul Warwick and Stephen T. Easton, ibid, p. 125.
18) Gary King, ‘’Statistical Models for Political Science Event Counts: Bias in Conventional
Procedures and Evidence for the Exponential Poisson Regression Model’’, American Journal
of Political Science, Vol. 32, No. 3 (Aug., 1988), p. 845, 852.
19) Gary King, James E. Alt, Nancy Elizabeth Burns, Michael Laver, ‘’A Unified Model of Cabinet Dissolution in Parliamentary Democracies’’, American Journal of Political Science, Vol.
34, No. 3 (Aug., 1990), p. 848.
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где је Xi, i-та вредност фракционализације, док се β налази на исти
начин као и хазардна стопа и количник је броја 1 и просечне фрак
ционализације из узорка и негативан је само ако је између варија
бли негативна корелација. Траг стохастике је у сличности са S(t)
survival формулом коју смо раније показали, само што Xi не мора
да буде само време као варијабла, а β не мора да буде негативан као
S(t)λ. Пун облик Поасонове регресије:

је у ствари линеарна регресија као степен e константе и пошто се
Поасон регресија пише и у ln облику ln(Yi) = (β0+ β1x1+ β2x2...)
назива се још и log-linear. Наш рад се базира на изучавању односа
партијске парламентарне фракционализације и стабилности вла
де као зависне варијабле, те горње формуле могу да се упросте и
представе као:
где је β0 константа регресије и проналази се из горњег израза као
једна непозната, ако имамо просечно трајање владе μY, просечну
фракционализацију μX, а знамо да је β =1/ μX. Ако бисмо имали
податке о негативној корелацији β би био негативан. На крају ћемо
направити симулацију. Ако претпоставимо да су подаци μY = 29,85
и μX = 3,72 које смо добилу у другом делу рада јако негативно коре
лисани, можемо да се упитамо колико ће трајати нова влада, ако је
актуелна фракционализација скупштинских партија 3. Користећи
горњу формулу добијамо да је Y ≈ 36 месеци. Друга формула коју
нуде аутори (King et al.) показује колико ће дуже/краће трајати на
редна влада у односу на претходну:
где је ΔX разлика новог и претходног индекса фрагментације. Ако
је нови индекс 4, а претходни 2,5 онда је ΔY ≈ - 12. Дакле, нова вла
да ће бити краћа за око годину дана.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
На основу увида у резултате овог истраживања, закључујемо
да су странке високу стабилност политичке институције као што
је влада, једино могле да обезбеде тако што су унапред стриктно
поделиле ресоре између себе, поставши тако апсолутни господари
у свом домену рада. Изгледа да је теза о феудализацији владе заи
ста истинита. Јер, у таквим околностима нагло се смањује степен
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вероватноће да избије реалан сукоб унутар владе око хармониза
ције владине политике. Ова констелација нема непосредан ефекат
на стабилност владе, али сигурно има шире структуралне ефекте
на окружење политичког система (да подсетимо да су политички
односи средњевековног феудализма били веома стабилни, али су
тадашња друштва била у многим сферама заостала, нарочито еко
номски). Решење није изборним законима направити владу две
највеће партије, не само због тога што за бипартизам не постоје
структурални услови (као у САД), него и због чињенице да бисмо
добили владу састављену од два феуда (што је још опасније због
смањене могућности контроле). Докле год број партија заиста не
буде разлог за сталне кризе и обарања владе, треба кориговати ин
ституцију владе и начин њеног рада. Премијер би морао да има
већа овлашћења за координацију ресора како би се водила кохе
рентна и систематска политика.

Marko Pejkovic
FRACTIONALIZATION OF PARTY SYSTEM
AND GOVERNMENT STABILITY
Summary
The purpose of this paper is to establish whether there exists and
to what degree, statistical correlation between two important political
phenomena: fractionalization (fragmentation) of party system and go
vernment stability (cabinet duration), in political system of Serbia. If
the eventual correlation is strong, author holds that it would certainly
help us not just in sense of more sophisticated inference in political sci
ence regarding (in)stability of political institutions, but it does so also in
manner of providing us with means to raise political science in Serbia
to upper level, which includes not just description and explanation, but
relatively reliable prognostic methods through utilization of regression
analysis as well. But firstly, the author deals with common formula in
dexes concerning fractionalization and choose one of them and no mat
ter the fact that choice itself doesn’t affect neither the correlation coef
ficient nor regression, he is induced to this step because there is still no
consensus about due index among scientists and because any formula
differently responds to our intuitive comprehension of what the relevant
number of parties should be, bearing in mind that between party power
and index value, different deviations emerge using different formulas.
Key words: party system, government stability, number of parties, govern
ment duration, fractionalization index, correlation, Poisson re
gression.
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Resume
Stability of political institutions, alongside with their efficiency,
has been one of the major concern not only for political scientists, but
for ruling elites and political leaders as well. They have sought the best
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possible procedures and conventions which will contribute to a stable,
and at the same time, democratic and legitimate political order/system.
Political parties as still one of the main agents transponing political
will of the citizens, civil society and interest groups into the political
arena of the state are crucial in maintaining the government/cabinet in
life.Comparative empirical research has confirmed negative correlation
between the index of parliamentary fractionalization and government
duration. Being aware of that and having in mind a lack of statistical research in Serbia concerning the issue, the aim of this paper was to provide fresh insight in the matter by calculating adequate correlation coefficient between these two phenomena, and at the same time to discuss
so far neglected matter of different formulas regarding fractionalization
and potential utilisation of statistical prediction via Poisson regression,
if the sought correlation was considerably high.
The results of this research have showed that Serbia faces some
paradoxical conclusions. The correlation isn’t statisticaly significant,
but correlation coefficient (+0.2) nevertheless shows positive tendencies, i.e, it seems that the higher the index of fractionalization, the cabinet is more stable or durable (!). This doesn’t confront only comparative
european experience but some common sense and intuition also. Therefore, paper concludes that serbian goverment works less unified than
others in ’’embedded’’ democracies. Strictly differentiation of minister
areas, probably, induces lower chance for conflict to arise about government general policy, leaving executive extremely sectionalized and stable but out of long-term coherence, and other research in this direction
is furtherly needed. The paper could be additionaly interesting, because
it operates with Dunleavy-Boucek fractionalization index (Nb), and not
with ENP, I or Molinar. The author presents various overviews which
prove that ENP and I overrate the power of small parties, while Molinar
(NP) underrates it.Also, some mathematical and statistical observations
of earlier political scientits are observed and combined with thorough
accessorial explanations of the author to attract serbian scientific opinon closer to potentials of quantitative analisys for resolving similar
questions about functioning of political institutions.

*
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Сажетак
У овом раду аутор се позабавио утицајем хришћанског кон
фесионалног чиниоца на корупцију. Прецизније, рад доводи у везу
распрострањеност корупције у земљама које припадају једној од
три највеће хришћанске конфесије, тако што разматра карактер и
степен корупције у православним, католичким и протестантским
земљама. Рад настоји да проблему приђе најпре кроз радно дефи
нисање предмета истраживања, поставља основни хипотетички
оквир, потом утврђује његове методе, приступа теоријској обра
ди предмета истраживања, врши операционализацију превођењем
на мерљиве величине, обрађује податке, врши систематизацију и
класификацију добијених резултата, и коначно у завршном разма
трању упоредном методом доноси закључке. На самом крају рада
аутор даје и известан предлог мера које би свако истраживање тре
бало да садржи.
Кључне речи: корупција, конфесија, политика, економија, друштво

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ ПОСТАВКЕ
Теоријско-методолошке поставке имаће за циљ да утру пут
истраживачком захвату који је дефинисан насловом истраживања,
и носи наслов: Утицај конфесионалнохришћанског чиниоца на ко
*

Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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рупцију. Теоријско-методолошке поставке поћи ће од: предмета ис
траживања, временско-просторног одређења, метода, општег хи
потетичког оквира, научне оправданости односно циља и побуде
истраживања, и – теоријске заснованости предмета истраживања.

Предмет истраживања
Оно што је предмет овог истраживачког рада јесте веза кон
фесионалног чиниоца и корупције. Конфесионалност ће овде би
ти разматрана искључиво из угла хришћанске религије. Теоријски
део истраживања разматраће феномен корупције у православним,
католичким и протестантским друштвима развојно, док ће емпи
ријски део истраживања предмету истраживања прићи из перспек
тиве укрштања једне независне варијабле – конфесионалности, и
једне зависне варијабле – корупције.
Да би се предмет истраживања дефинисао најпре ћемо по
ћи од радног дефинисања. Оно би требало да нам дефинише два
основна појма и две варијабле истраживачког рада: конфесионал
ност и корупцију.
Конфесија у свом општем облику значи: исповедање, при
знавање, признање, али и (у нешто ужем смислу): изнуду призна
ња и вероисповедање (вероисповест).1) У данашње време конфе
сија се најчешће доживљава као: «списак или објава чланова вере
хришћанских цркава.»2) Тако на крају долазимо до закључка да је
конфесија трајна подгрупа унутар једне религије.3) Она има за циљ
да омогући сагласност појединаца и група. Амортизујући разли
читости унутар религијске подгрупе подводи их под јединствену
верску скупину.4) «Одлучујуће је у том процесу преобликовања да
се на тај начин индивидуално вјероисповједање стапа са колектив
ним вјероисповједањем заједнице.»5) Унутар хришћанства конфе
сија би означавала: «све прихваћене правце унутар кршћанске цр
1) Тако Љубо Мићуновић у свом лексикону уз појам конфесија ставља два неприхватљива
тумачења (вера и религија), и један који се може прихватити – вероисповест. (Lj.
Mićunović: Savremeni leksikon stranih reči, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad,
1988, str. 290)
2) «Liste, déclaration des articles de la foi des églises chrétiennes.» (D. Morvan: Dictionnaire
culturel en langue française, Dictionnaires Le Robert-Sejer, Paris, 2005, р. 1764)
3) http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija
4) E. Brill: The Encyclopedia of Christianity, Brill Leiden, 1997, р. 635: “Its preserves the freedom of the individual conscience, but it also induces conformity through public exposure of
deviant behavior.”
5) H. G. Stobbe: „Konfesija”, (ур.) Adelth Khoury: Leksikon temeljnih religijskih pojmova: 213217, Prometej, Zagreb, 2005, str. 214.
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кве.»6) Енциклопедија православља као основ заснивања конфесија
узима два узрока: догматски и обредни, тако да: «у хришћанској
Цркви конфесије се разликују у појединим догмама (Filioque, нпр)
или обредима (православље, католицизам, протестантизам).»7) На
основу горе изнетог дā се извести једна синтетичка дефиниција:
Конфесија је трајна подгрупа унутар једне религије којом поједин
ци исказују сагласност са догмама (учењима) и обредима (манифе
стационим радњама) групе и тако се подређују њеном приступу
исповедању исте вере, а заједница у заједничком вероисповедању
потврђује своју повезаност, и истиче постојаност спрам других
религијских група.
Појам корупција долази од lat. corruptio што значи: подми
тљивост, поткупљивост, поквареност.8) Оно што представља ge
nus proximum појма корупција јесте понашање, али то може би
ти и радња службеног лица.9) Још понегде се среће дефиниција
корупције као злоупотреба јавне власти. За економисту Предрага
Алексића: “Корупција је понашање засновано на заобилажењу ре
довних путева у решавању пре свега личних, а затим и друштве
них проблема на уштрб и штету других појединаца и заједница.”10)
Међутим, ово прешироко тумачење појма биће сужавано. Тако
неки аутори корупцију доводе директно у везу са: ерозијом јав
не етике, губитком легитимног статуса државе (као отелотворења
општег интереса), као и разводњавањем вредности заједнице кроз
трку за профитом и одбрану себичних приватних интереса.11) Једна
од традиционалних дефиниција корупције је и: “злоупотреба јавне
6) http://bs.wikipedia.org/wiki/Konfesija
7) (ур) Д. Калезић: Енциклопедија православља, Књига II, Савремена администрација,
Београд, 2002, стр. 1016.
8) “U suštini ovog ponašanja leži pokvarenost, neiskrenost, podmićivanje, potplaćivanje.” (P.
Aleksić: “Korupcija”, Ekonomski leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975, str.
615)
9) О вези понашања и положаја пише Вито Танци (Vito Tanzi). Према њему на примеру
корупције види се индивидуалан интерес који угрожава друштво и ствара велику
забринутост. (V. Tanzi: Policies, institutions and the dark side of economics, Edward Elgar
Publishing, 2000, р. 148)
10) P. Aleksić: „Korupcija”, Ekonomski leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1975, str.
615.
11) Y. Mény: “Corruption and its analysis ambiguities, problems and divergences”, International
Social Science Journal – Corruption in Western Democracies, Vol.XLVIII, Nº3/96: 309-320,
Blackwell Publishers, 1996. р. 309: “On the other hand, those who are not convicted of the
state’s intrinsic perversity of the market’s unquestionable merits strees another aspect: the erosion of public ethics, the loss of the state’s legitimate status as the incarnation of the general
interest, and the dilution of communal values through the pursuit of profit and defence of
selfish private interests.”
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власти зарад приватне добити”.12) Из овога и дефиниција да коруп
ција представља: “недостатак интегритета или поштење (посебно
осетљивост на мито), коришћењем позиције поверења за непоште
ни добитак.”13) Социолог Стјепан Гредељ корупцију више везује
за злоупотребу положаја у служби јер, према њему, до корупције
долази “када људи злоупотребљавају свој положај кад год је мо
гуће стећи лаку зараду. Корупција, дакле, настаје тамо где постоји
комбинација могућности и склоности.”14) Економиста Предраг Јо
вановић износи мишљење према коме је корупција “злоупотреба
службеног положаја ради остваривања личне користи”.15) Слично
налазимо и на другим местима где се под корупцијом “подразу
мева незаконито коришћење друштвеног и државног положаја и
моћи ради стицања сопствене користи.”16) Слично и у Речнику фи
нансијских појмова према коме корупција подразумева предузима
ње извесних јавноправних радњи у циљу стицања добити.17) Поред
ових постоје још уже дефиниције корупције које имају више ин
ституционални карактер. Тако је према Неју “корупција девијант
но понашање делатника јавне управе (изабраних или именованих)
које није у складу с њиховим задацима по службеној дужности, а
примењује се у циљу стицања приватног богатства или статуса по
јединца, уже породице или повезане групе људи”.18) Како год било
битна обележја корупције огледају се у: приступима бенефитима и
избегавању трошкова, одобравању послова за које је неопходна до
звола, екстрадобити, бржем и/или квалитетнијем добијању услуга,
приступима поверљивим информацијама, заштити од конкурен
ције или наношењу штете истој, трговини утицајима или сукобу
интереса, прихватању поклона, непотизму, вези са организованим
криминалом, кронизму (привилеговању по страначкој линији), кр
12) S. Gredelj: “Korupcija”, Sociološki rečnik: 260-261, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str.
260.
13) “(...) lack of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery); use of a position of trust
for dishonest gain.” (http://www.thefreedictionary.com/corruption)
14) S. Gredelj: “Korupcija”, Sociološki rečnik: 260-261, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str.
260.
15) P. Jovanović: Anatomija korupcije, Transparency International Serbia, Beograd, 2001, str. 4.
16) http://sr.wikipedia.org/wiki/Корупција
17) “Nesporne su samo bitne odrednice toga pojma koje se uglavnom svode na poduzimanje
nedopuštenih oblika utjecaja u obnašanju državnih, javnih, gospodarskih i drugih dužnosti i
poslova radi ostvarivanja određenih materijalnih probitaka ili koristi.” (http://wmd.hr/rjecnikpojmovi-k/web/korupcija)
18) J. Nye: “Corruption and Political Development – A Cost-Benefit Analysis”, American Politi
cal Science Review, Vol.61, Nº2/67: 417-427, Cambridge, 1967, p. 417.
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шењу професионалне етике (изнуде у здравству, високом образо
вању и сл)...19)

Временско-просторно одређење
Просторно одређење предмета истраживања детерминисано
је земљама у којима је хришћанство доминантна религија. У окви
ру просторног одређења, у зависности од доминантног учешћа,
ваља разликовати земље са преовладавајућом: православном, ка
толичком (римокатоличком) и протестантском популацијом. Овде
је дакле просторна димензија омеђена доминантном конфесионал
ном припадношћу поредбених земаља.
Када је реч о временском одређењу тада ваља разликовати те
оријски део истраживања од емпиријског. Теоријски део истражи
вачког подухвата залази у поље социолошких метода (за предмет
има социологију религије), те није временски оивичен. За разлику
од њега, емпиријски део истраживачког рада тиче се статистич
ког метода (и предметно залази у политикологију религије) па је
усредсређен на најновије статистичке налазе National master-a и
Transparency International-a. Он трага за савременим налазима у
овој области.

Примена метода у истраживачком послу
Међу методама који ће истраживачким послом бити обухва
ћени ваља разликовати неколико најважнијих. Они су одређени
врстом и карактером истраживачког рада. Теоријски део истра
живања има у основи социоисторијски метод. Услед недостатка
простора овде, нажалост, неће бити узет у обзир метод историјске
социологије, који до танчина залази у поље привредне историје, и
потом методом генерализације извлачи закључке на ниво социјал
не историје.20) Овде ће социоисторијски метод заћи у подручје раз
војног метода како би се посматрана појава истражила свеобухват
није.21) Такође, услед недостатка простора биће нам онемогућено
19) S. Gredelj: “Korupcija”, Sociološki rečnik: 260-261, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007, str.
261.
20) Слободан Антонић веома језгровито појашњава разлику између социјалне историје и
историјске социологије: “(...) dok socijalna istorija izlaže povest nekog društvenog ili istorijskog fenomena, istorijska sociologija upotrebljava njegovu povest da bi ga potpunije objasnila.” (S. Antonić: Izazovi istorijske sociologije, Institut za političke studije, Beograd, 1995,
str. 51)
21) Више о овом методском приступу у: А. George, A. Bennett, Case studies and theory devel
opment in the social sciences, MIT Press, Harvard University Massachusetts, 2005.
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да методом апстракције читаво истраживање подигнемо на ниво
идеалнотипског метода.
Истраживање ће дакле, настојати да одмах са социоисториј
ског метода пређе на операционализацију и зађе у поље статистич
ког метода емпиријски истраживане појаве. На тај начин ће бити
омогућена најпре верификација хипотеза из емпиријског дела ис
траживања, а потом и постигнута (двострука) верификација оп
штег хипотетичког оквира. У закључним разматрањима биће упо
требљен и упоредни метод, како би добијени резултати пружили
целовиту слику посматране појаве.22)

Општи хипотетички оквир
Општа хипотеза од које ће се поћи гласи: између конфесио
налности и корупције постоје корелативне везе. На ову хипотезу
указују многа истраживања, и она се данас не доводи у питање, бар
када је реч о западној научној мисли (нарочито код западних еко
номиста). Поред ове опште хипотезе, на основу прочитане литера
туре, дају се истаћи још две посебне хипотезе. Једна је изричита у
тврдњи да је у протестантизму корупција најмања, а друга тврди да
је корупција (од три конфесије) најзаступљенија у православним
друштвима. О слабијој корупцији у протестантским земљама, са
потенцирањем да је реч, пре свега, о реформаторским деномина
цијама написано је неколико студија и истраживања. Такође и о
вези православља и изражене корупције има неколико, пре свега
теоријских радова. Оно што је именитељ свих ових посебних хи
потеза јесте да је у хијерократским друштвима корупција израже
нија него у оним друштвима која не познају овакав начин црквеног
организовања.23)

Научна оправданост, циљ и побуда истраживања
Живимо у периоду свеопште корупције која нагриза основе
демократског и институционалног устројства Републике. Проблем
корупције, који тако много оптерећује политички, привредни и
свеопшти друштвени живот у Србији, учинио је да корупција по
стане једна од најчешћих тема на научним скуповима, у стратеги
22) М. Печујлић, В. Милић: Методологија друштвених наука, ДБ Графика, Београд, 1995,
стр. 117.
23) Први пут детаљно образложену ову хипотезу поткрепио је проф. лондонског
свеучилишта, психолог, Адријан (Јадранко) Фурнам када је истраживао, између
осталог, и корупцију у друштвима реформског протестантизма, али и нереформисаног
(лутеранског и англиканског) протестантизма. Видети у: A. Furnham: The Protestant
work ethic – the psychology of work-related beliefs and behaviours, Routledge, 1990.
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јама развоја, у скупштинским дебатама, по медијима...24) Овај рад
има за циљ да пружи допринос научном изучавању корупције у на
шој земљи, да укаже на нека обележја корупције, на њену спрегу са
културним и религијским чиниоцем, и да помогне једном озбиљ
нијем и свестранијем промишљању феномена корупције. Тај до
принос биће изражен указивањем на везу културе (и специфично
религијске културе) са корупцијом као политичко-економским фе
номеном једног друштва.25) Данас, када смо затрпани насилним
технократским економизмом у коме се све парадигматизује и под
ређује економским узансама, када се економија више не сагледа
ва као средство и пут постизања успешности ка коначном циљу
– друштвеном развоју, више је него икада неопходно заподенути
расправу о односу политичког, економског и културног. Детабуизи
рање овог питања давно је превазишло расправну фазу у светској,
нарочито западној научној мисли.26) Побуда постављеног истражи
вачког захвата трага за начинима указивања на детерминисаност
или бар делимичну условљеност политичко-економског фактора
друштвеним, културним, па и религијско-конфесионалним чини
оцима.27) Са друге стране, антикорупцијска политика као састав
ни део политичких (а тиме и друштвених) наука у тесној је вези
са друштвеним, културним и религијским факторима и као таква
саставни део истраживачких дисциплина какве су политикологи
ја религије, социологија религије, економика религије, економија
раста и развоја... Циљ овог истраживачког посла у том би случају
24) Тако нпр: “The problem of corruption in Serbia has been in the focus of public attention for a
decade and a half.” (B. Begović, B. Mijatović, S. Vuković: “Corruption in Serbia – five years
later”, Center for Liberal-Democratic Studies, Belgrade, 2007, p. 22)
25) На нашим просторима овом темом се нажалост није бавио нити један озбиљнији
економски истраживач, али јесте, унеколико и посредно, неколико социолога. Међу
њима ваља издвојити социологе религије: Ђуру Шушњића, Драгољуба Ђорђевића и
Зорана Милошевића који су се бавили односом религије и радне етике, а у новије време
темом односа религијско-конфесионалног и политике друштвеног развоја (и још уже
економским развојем, па и корупцијом) бавио се и Владан Станковић.
26) Тако нпр. енглески економиста Џон Ламбздорф сматра: “The link between culture and corruption is strong.” (J. Graf Lambsdorff: The institutional economics of corruption and reform
– theory, evidence, and policy, Cambridge University Press, 2007, р.28) Исто проналазимо и
код: M. Grondona, “Kulturna tipologija ekonomskog razvoja”, Kultura je važna – kako vred
nosti uobličavaju ljudski život: 99-114, Plato, Beograd, 2004, str. 110: “Mogli bismo otuda
reći da je ekonomski razvoj kulturni proces.” Слично и у: M. Guest, “Evangelicalism and
capitalism in Transatlantic context”, Политикологија религије, 2/10: 257-290, Центар за
проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010.
27) О вези религиозне културе, политике и економије пише и познати амерички економиста
Џефри Сакс (Jeffrey David Sachs) који, између осталог каже и ово: “Kulturna objašnjenja
ekonomskih rezultata mogu biti korisna u nekim okolnostima, posebno u traženju uzroka
opiranju kapitalističkim reformama...” (Dž. Saks: “Beleške o novoj sociologiji ekonomskog
razvoja”, Kultura je važna – kako vrednosti uobličavaju ljudski život: 79-98, Plato, Beograd,
2004, str. 97)
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било настојање да се овим радом пруже доприноси на плану попу
не сазнајних шупљина нарочито на пољу политикологије религи
је као младе и још увек недовољно стасале науке. Оригиналност
предмета истраживања у том случају била би потпуна, јер се, и
поред извесних ограничених светских истраживања, овом темом,
на нашим просторима, до сада нико није бавио.28)

Теоријско учвршћење предмета истраживања
Иако у нашој науци ова питања никада до сада нису истра
живана (и чак постоје отпори извесних утицајних предавачких
кругова овој теми), о односу религиозне културе конфесионалног
и корупције до сада је у свету обављено низ значајних истражи
вања што теоријског што емпиријског карактера, која (на известан
начин) религизују, социологизују и културализују политичко-еко
номску парадигму. Од теоријских истраживања ваља истаћи књигу
Сузане Роуз-Ејкерман преведену и код нас (S. Rouz – Ejkerman: Ko
rupcija i vlast – uzroci, posledice, reforma, Službeni glasnik, Beograd,
2007). Она феномену корупције прилази на један свеобухватан на
чин. Између осталог – истина у скромнијем обиму – књига дотиче
и питање односа корупције и конфесионалног. Овим се питањем,
донекле, бавио и проф. Демостенес Саврамис који је изучавао по
ље односа корупције и православља, баш као што то чине и радови
савременог руског социолога Наталије Динело, а донекле и истра
живања баварског византолога Ханса-Георга Бека. Када је реч о
утицају католичанства на корупцију неизоставан је рад Јозефа (Јо
сифа) Фицпатрика: “Католици и корупција” (J. Fitzpatrick: “Catho
lics and Corruption”, New Catholic World, Nº 196-197, Paulist Fathers,
1962, p. 312-313). И о односу протестантизма и корупције доста
је писано. Овде би се могла издвојити студију Џералда Шлабаха
у којој се, између осталог, разматра и питање корупције у проте
стантским заједницама и друштвима (Gerald Schlabach: Unlearning
Protestantism – Sustaining Christian Community in an Unstable Age,
Brazos Press, 2010), али и доста добар рад Липсета и Ленца “Ко
рупција, култура, тржиште” (Seymour Martin Lipset, Gabriel Salman
Lenz: “Corruption, Culture, Markets”, Culture matters – how values
shape human progress, Basic Books, 2000, p. 112-125). Међу литера
туром која шире захвата питање односа културе (па и религиозне
културе) и корупције свакако треба убројати још и већ поменути
зборник радова који су приредили: Семјуел (Симеун) Хантингтон
28) Вредан пажње остаје позив упућен научној јавности од стране професора политикологије
религије са Факултета политичких наука Мирољуба Јевтића који износи став да би
било пожељно истражити везу утицаја религијско-конфесионалног на националне
економије. (М. Јевтић, “Утицај конфесионалних чинилаца на националне економије”,
Српска политичка мисао, 3/08: 151-160, Институт за политичке студије, Београд, 2008)
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и Лоренс (Ловро) Харисон (L. Harrison, S. Huntington: Culture mat
ters – how values shape human progress, Basic Books, 2000), као и
књигу Донателе дела-Порте и Ива Менија (D. Della Porta, Y. Mény:
Democracy and corruption in Europe, Continuum International Pu
blishing Group, 1997). Емпиријским истраживањима на ову тему
позабавили су се аутори попут: економиста Бароа и МекКлирија
(Robert J. Barro, Rachel M. McCleary: Religion, Economy, and Society
in an International Panel, Harvard University, 2001), политиколога
Трејсмена (Daniel Treisman: “The causes of corruption – a cross-nati
onal study”, Department of Political Science – University of California,
Los Angeles, 1998), економисте Хустеда (Bryan W. Husted: “Globa
lization and cultural change in international business research”, Journal
of International Management, Vol. 9, Nº4/03:427-433, 2003) или еко
номисте и религиолога Палдама (Martin Paldam: “Corruption and
Religion Adding to the Economic Model”, Kyklos, Vol. 54, Nº 2-3/01:
383-413, May-August 2001).

ТЕОРИЈСКА ВЕРИФИКАЦИЈА 
ОПШТЕГ ХИПОТЕТИЧКОГ ОКВИРА
Теоријска верификација општег хипотетичког оквира пола
зи од покушаја да се утврде везе између: појавне специфичности
друштвене стране православља, католичанства и протестантизма,
и коруптивних понашања у једном друштву (где та конфесионал
ност превладава). Овде ће, услед недостатка простора, бити изнете
само магистралне идеје најзначајнијих светских аутора који су се
бавили овим питањем.
Када је о православном приступу друштвености реч тада
ваља истаћи неколико теза које доводе до хипотетичког закључ
ка да између православног приступа друштвеним односима и ко
рупције постоји корелација. Најпре, постоје научна мишљења да
православни персонализам, у коме личност игра централну улогу,
може довести до изврдавања институционалне потребе званичног
саобраћања у управним и привредним пословима.29) Уз то лични
односи православне религиозне културе доводе до непотизма, кли
29) Х. Јанарис: “Православље и Запад”, Хришћанство и европске интеграције: 295-318,
Хришћански културни центар, Београд, 2003, стр. 307-308.
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јентелизма30) и необузданог каријеризма.31) Саврамис нпр. тврди да
управо “необуздана тежња за зарадом (на све начине, прим. В.С)
код православца остаје нагон за стицањем који се задовољава свим
средствима.”32) И традиција јаке бирократске државне управе која
подређује чак и самосталност црквене хијерократије може, по не
ким истраживачима, довести до монополизма и злоупотребе вла
сти.33) Ово нарочито када се у државном капитализму општи и до
минантно политички интереси подређује личном богаћењу.34)
Када је реч о теоријским концепцијама које разматрају однос
католичанства и корупције тада ваља истаћи неколико теза које ну
де корелативност.35) Понајпре, истиче се католичко хијерократско
устројство које је само по себи подложно корупцији као средству
напредовања у пирамиди црквене моћи.36) И католички породични
патернализам, који се ослања на снажан колективни дух заједнице
30) Понешто о клијентелизму и корупцији у Византији истиче и Анастасиос Карајанис.
(Видети поближе у: A. Karayannis, “Georgios Gemistos – Plethon on Economic policy”,
Proceedings of the International Congress on Plethon and His Time, Athnes, 2002, p. 305307)
31) Ево како то нпр. описује проф. Жуњић: “Није нимало случајно то што се у
источнохришћанским земљама у први план не истиче ethos рада, посвећеност позиву
и хладни бирократски формализам управе, већ опуштеност, разумевање, саосећајност
и спремност да се човеку помогне (учини) и мимо крутих административних прописа.”
(С. Жуњић: “Модерна и православно наслеђе”, Часопис за веру и културу – Источник,
66/08: 5-48, Београд, 2008, стр. 19)
32) Д. Саврамис: “Макс Вебер и Православна црква”, Могућности и домети социјалног
учења православља и Православне цркве: 83-100, Конрад Аденауер-ЈУНИР, Београд,
2010, стр. 94.
33) О прејаком утицају бирократске олигархије на постављења у државном, али и црквеном
апарату пишу: Ханс-Георг Бек и Жилбер Дагрон. Тако нпр. Бек пише: (цар је, прим. В.С)
“(...) упркос свој теоријској слободи у стварима владања и управе, (цар је, прим. В.С)
био изложен јаким групама које су на њега вршиле притисак приликом постављања
чиновника.” (Х. Г. Бек: Византијски миленијум, Сlio, Београд, 1998, стр. 89) Дагрон
на више места то исто износи када је у питању однос између бирократије и црквене
хијерархије. (Ж. Дагрон: Цар и првосвештеник, Clio, Београд, 2001)
34) Г. Григорьевич Литаврин: Византиское общество и государство в X-XI веке, Наука,
Москва, 1977, стр.228. Слично налазимо и код Вебера: “... и само је узгредна служба
пружала велике прилике за богаћење.” (М. Вебер: “Патријархална и патримонијална
власт”, Привреда и друштво, том II, 96-159, Просвета, Београд, 1976, стр. 156)
35) Мноштво од ових теза већ увелико изнели Липсет и Ленц (S. Martin Lipset, G. Salman
Lenz: “Corruption, Culture and Market”, Culture matters – how values shape human prog
ress: 112-124, Basic Books, 2000, p. 124: “They share, to various degrees, an amalgam of familism, statist comunitarianism, hierarchical religious cultures /Catholicism and Orthodoxy/,
and party particularism, which produced a high level of corruption under communism. They
are also, for the most part, poor.”)
36) На ово указује Адријан Фурнам када прави дихотомију између “Англо-католичког
органицизма” и “Пуританског индивидуалног атомизма”. (A. Furnham, The Protestant
work ethic – the psychology of work-related beliefs and behaviours, Routledge, 1990, р. 8)
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тзв. солидаризам,37) даје основа за тезу о везама паренталног, непо
тистичког и коруптивног.38) Осетилни и понекад духовно неаскет
ски приступ римокатоличког dolce vita погодује једном неумере
ном уживању склоном култури повишених потреба.39) Коначно, ту
је и слаб институционални оквир сузбијања корупције, који је тек
у фази озбиљног формирања.40)
И коначно, о вези протестантизма и корупције поприлич
но је истраживано.41) О протестантском морализму, који је у по
четној фази малих протестантских заједница својом јавномњењ
ском ригидношћу спутавао корупцију, већ је било и превише речи
у стручној литератури.42) У каснијој фази са прерастањем малих
протестантских заједница у универзална протестантска друштва,
са преображавањем радно-аскетског морализма у потрошачки хе
донизам, дошло је до друштвене ерозије и корупције масовних раз
37) Овај солидаризам временом је са метаполитичког ушао у политичко-институционалну
раван страначке идеологије. (Видети у: K. Dobbelaere, “Religion and politics in Belgium
– from an institutionalized manifest Catholic to a latent Christian pillar”, Политикологија
религије, 2/10: 283-296, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд,
2010, стр. 286: “The solidarity between the social classes that was first intended through
corporatism and paternalism was now realized within a political party able to protect, even to
promote, the development of the pillar and its constituent organizations.”)
38) Z. Fahed: “How the Catholic church views the political community”, Политикологија
религије, 01/09: 99-110, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд,
2009.
39) О веома раширеном хедонизму и конзумеризму међу средњим друштвеним слојевима у
католичкој Италији више у: P. Ginsborg, Italy and its discontents – family, civil society, state
1980-2001, Palgrave Macmillan, 2003, р. 43-44.
40) Према економским налазима из средине прошлог века приметно је непостојање
било каквих инструмената антикорупцијске политике у католичком кругу земаља
јужне Европе. (Ekonomska komisija za Evropu: Ekonomski razvoj Južne Evrope – Italija,
Španjolska, Portugal, Kultura, Zagreb, 1954) Та се слика једним делом увелико до данас
изменила. (О овоме су значајни налази у: E. Gundlach, M. Paldam, “The transition of corruption – from poverty to honesty”, Economics Letters, Vol.103, Nº 3/09, Elsevier B.V, 2009,
pages 146-148)
41) “Treisman (2000) otkriva snažnu vezu između religije i korupcije. On povezuje korupciju
sa procentom protestanata u ukupnom stanovništvu na uzorku od 64 zemlje i dobija visoko
značajnu negativnu korelaciju, dok su ostale varijable, kao što je BDP po glavi stanovnika pod
kontrolom.” (S. Rouz-Ejkerman: Ekonomija korupcije, Službeni glasnik, Beograd, 2008, str.
56)
42) Корупција, добро позната раним протестаната, имала је нешто другачије значење од
њеног данашњег значења. Тако је борба против корупције имала на почетку искључиво
антрополошко-аскетско обележје. Забележена је изјава вође методиста, Џона Веслија
(John Wesley), који о корупцији расправља са позиције антропопсихологије: “Our nature
is altogether corrupt, in every power and faculty. And our will, depraved equally with the rest,
is wholly bent to indulge our natural corruption.” (Ph. Greven: The Protestant temperament
– patterns of child-rearing, religious experience, and the self in early America, University of
Chicago Press, 1988, р. 66)
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мера (нарочито у великим градовима САД).43) Коначно, трећу фазу
социоисторијског развоја феномена корупције у протестантским
друштвима оличава стварање институционалних претпоставки за
обуздавање корупције, и њено свођење са подношљивих на зане
марљиве размере.44)

ЕМПИРИЈСКА ВЕРИФИКАЦИЈА 
ОПШТЕГ ХИПОТЕТИЧКОГ ОКВИРА
Овде ће бити речи о покушају да се утицај културно-религиј
ске парадигме (каква је конфесионалност) искаже за једну економ
ску категорију (каква је корупција) и изрази уз помоћ мерљивих
инструмената статистичке апаратуре. Као средство тог изражава
ња послужиће нам налази два призната и референтна извора стати
стичких података: National master-a и Transparency International-a.
Узета су два, а не само један извор, јер се на тај начин прибавља
већа веродостојност добијених налаза радне апаратуре.

Варијабле и показатељи
У истраживању ће бити узета у обзир једна непроменљива
или независна варијабла, а то је конфесионалност, и то конфесио
налност у оквиру хришћанских друштава. Реч је о већински пра
вославним, католичким и/или протестантским земљама, чија ће
непроменљивост бити укрштана са зависном или променљивом
варијаблом – корупцијом. Променљивост зависне варијабле – ко
рупције огледаће се кроз статистички-индексно мерену оцену ко
рупције тако што ће највише оцене имати земље које су у прет
ходним анализама National master-a и Transparency International-a
према свим мереним исказима добиле највише антикорупцијске
оцене на скали од 10 наниже (до јединице или 1). Тако ће једна не
зависно исказана варијабла – конфесионална припадност, и једна
зависна или мерно исказана варијабла бити међусобно укрштене,
те ће се на основу ових укрштања стећи увиди о карактеру, степену
и врсти односа између конфесионалности и корупције.
43) О томе у: R. Lindberg, To serve and collect – Chicago politics and police corruption from
the Lager Beer Riot to the Summerdale Scandal – 1855-1960, SIU Press, 1998. Такође и у:
Х. Халтер, Њујоршки полип – корупција и злочин у демократској Америци, Просвета,
Београд, 1944, стр. 39.
44) О вези протестантизма и ниске стопе корупције у: J.E. Lane, S. Ersson, Culture and poli
tics – a comparative approach, Ashgate Publishing Ltd, 2005, p. 174: “A hight level of corruption occurs with all the religions except Protestantism.”
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Изношење и класификација података
Према масивном базичном извору статистичких података
упоредних земаља – National masteru – на листи оцене корупције
по земљама, међу првих дванаест земаља са највишом антикоруп
цијском оценом налази се једанаест протестантских земаља, и то
овим редоследом: на првом месту налази се Исланд са 9,7 (од 10
могућих оцењених индексних поена), на другом месту су Финска и
Нови Зеланд са оценом 9,6, следи Данска на четвртом месту са 9,5,
потом је на шестом месту Шведска са 9,2, и онда се тај низ непре
кидно ређа следећим низом: седма је преовлађујуће протестантска
Швајцарска45) са 9,1, осма је Норвешка са 8,9, девета Аустралија са
8,8, и коначно једанаесто место заузимају Велика Британија и Хо
ландија са оценом 8,6 индексних поена.
Прва католичка земља је Аустрија на десетом месту са 8,8
индексних поена, а онда се наниже ређају Француска на осамна
естом месту са оценом 7,6, потом Ирска на деветнаестом месту
са 7,5, Белгија на двадесетом са 7,4, Чиле и Шпанија на местима
21-23 са 7,3 индексна поена, Португал на двадесетшестом месту са
оценом 6,5, те Словенија на 31. месту са оценом 6,1.
Међу доминантно православним земљама најбоље пласиран
је Кипар који заузима 37. место на листи са 5,7 индексних поен
 а.
Следи Грчка која је пласирана на 47. месту са 4,3 индексна поена,
и Бугарска са оценом 4 на 55. месту. Низ се у доњем делу табе
ле наставља овим редом: на осамдесетпетом месту је Румунија са
оценом три, а испод ње следе: Молдавија на осамдесетосмом са
2,9 индексна поен
 а, Србија (са Црном Гором) са оценом 2,8 на 97.
месту, Македонија која се пласирала на 103. место са оценом 2,7,
потом следе Белорусија и Украјина које деле 107. место са 2,6 бода,
Русија на 127. месту са 2,4 индексна поена, и коначно Грузија на
131. месту са оценом 2,3.
Слични су и налази Transparency International-a у 2010. годи
ни, који је на следећи начин нанизао индекс перцепције корупције.
На првом месту су Данска и Нови Зеланд са оценом 9,3 индексних
поен
 а, следе Финска и Шведска са 9,2 поена, шеста је Канада са
8,9, седма је Холандија са 8,8, а потом следе Аустралија и прео
влађујуће протестантска Швајцарска са 8,7 индексна поена. На де
сетом и једанаестом месту су Норвешка са 8,6 индексна поен
аи
Исланда са 8,5.
45) Услед превалентности снаге градова по овом питању Швајцарска ће се третирати као
претежно протестантска земља.
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Прва католичка земља на списку је Ирска која се налази на
14. месту са 8 индексних поена, следи петнаеста Аустрија са 7,9,
двадесетпрви је Чиле са 7,2 индексних поена, одмах иза на дваде
сетдругом месту је Белгија са оценом 7,1, Уругвај је двадесетче
тврти са 6,9 индексних поена, а Француска двадесетпета са оценом
6,8. На 27. месту је Словенија са 6,4 бода, Шпанија је на тридесетој
позицији са 6,1 индексних поена, а Португал је заузео 32. позицију
са оценом 6,0.
Прва православна земља је Кипар на 28. месту са оценом
6,3. Далеко иза је Македонија на 62. месту са 4,1 индексних поена,
шездесетосмопласирана Грузија са оценом 3,8, на 69. месту су Ру
мунија и Црна Гора са 3,7 индексна поена, следи на 73. месту Бу
гарска са оценом 3,6, и потом Србија на 78. месту са 3,5 индексних
поена. На зачељу су: Молдавија на 105. месту са 2,9 индексних
поена, Белорусија на 127. месту са оценом 2,5, Украјина на 134.
месту са 2,4 индексна поена, и коначно при самом дну је Руска фе
дерација са оценом 2,1.

Обрада података и закључна разматрања
Сходно изложеном и делимично класификованом могу се из
вести закључци који ће послужити обради изнетих података и по
тврдити, односно одбацити, почетну емпиријску хипотезу која се
уклапа у општи хипотетички оквир.
На основу налаза National mastera видљиво је готово правил
но груписање земаља у зависности од независне конфесионалне
варијабле, а према висини антикорупцијске оцене. Тако је чак једа
наест од првих дванаест земаља на листи са највишим оценама ан
тикорупцијског индекса протестантског конфесионалног усмере
ња. Међу њима није уочена деноминална диференцијација унутар
протестантског конфесионалног корпуса. Тако се региструју луте
ранске и реформисане земље без јасно исказаних правилности. Го
тово као ножем оцртане иза њих, према индексној антикоруптив
ној оцени, следи низ католичких земаља, а још ниже и груписање
православних земаља.
На основу изнетог да се уочити груписање земаља сходно
конфесионалном чиниоцу на скали оцене (анти)корупције, те сле
ди закључак о постојању корелативне везе у налазима National ma
stera између конфесионалног и корупције.
Када је реч о налазима из Transparency International-a за
2010. годину тада се намеће следећа слика стања. Од првих једана
ест земаља десет су протестантских, прва католичка земља заузи
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ма 14. место, а затим испод следи читави низ католичких земаља.
Православне земље распоређене су иза згуснутог низа католичких
земаља и протежу се до дна табеле. И овде се сада може уочити да
је веза конфесионалног и корупције корелативна.
Као општи емпиријски закључак за оба дијагностичка нала
за може нам послужити осврт на задате хипотезе које су саставни
део општег хипотетичког оквира.
– када је реч о корупцијским налазима видљива је корела
тивна веза између конфесионалног и корупције, јер се
земље на скали (анти)корупцијског налаза групишу пре
ма конфесионалном чиниоцу;
– протестантске земље имају највише антикорупцијске
оцене, односно у њима је корупција најмања;
– православне земље имају највишу стопу корупције, па
су, сходно томе, и антикорупцијске оцене најниже;


(Графикон 1 Владана Станковића о међузависно
сти конфесионалног и индекса антикорупције)

ОПШТИ ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА
Рад се бавио везом хришћанских конфесија (православља,
католичанства и протестантизма) и корупције. Разматрању је при
шао са теоријске и емпиријске стране. У теор ијском делу истражи
вања аутор је покушао да проникне у везе друштвених и појавних
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облика православља, католичанства и протестантизма на коруп
цију, и да утврди које карактеристике поближе условљавају овај
феномен. Током емпиријског истраживања аутор је укрстио једну
независну варијаблу – конфесионалност (већински православних,
католичких и/или протестантских земаља) са променљивом вари
јаблом индекса оцене (не)постојања корупције на основу налаза
National master-a и Transparency International-a у последњих пет
година (2005. и 2010. године). На основу добијених резултата аутор
је потврдио да су конфесионални чиниоц и корупција у корела
тивној вези, да је корупција најбоље савладана у протестантским
земљама, и да је најмање савладана у православним земљама. Да
би се проблемска ситуација разрешила, и корупција сузбила, нео
пходно је обратити већу пажњу на културно-религијске факторе и
све оне детерминанте који могу бити узрочници корупције, како би
она била отклоњена, или бар битно смањена.

Vladan Stankovic
THE INFLUENCE OF CONFESSIONALCHRISTIAN
FACTORS ON CORRUPTION
Summary
This scientific work dealt with relationship of Christian confessions (Orthodoxy, Catholicism and Protestantism), and corruption.
Consideration is approached from a theoretical and empirical sides. In
the theoretical part, the author tried to penetrate the social relationships
and forms of Orthodoxy, Catholicism and Protestantism to corruption,
and to determine what characteristics cause this phenomenon more
closely. During the empirical research the author has crossed from one
independent variable - confession (the majority of Orthodox, Catholic
and / or Protestant countries) with variable index ratings (non)existence
of corruption based on findings of National Master and Transparency
International in the last five years (2005 and 2010). Based on these results the author has confirmed that the confessional factor and correlated corruption, that corruption is best tackled in Protestant countries, and
that at least overcome the Orthodox countries. To resolve the problem
situation, and curb corruption, it is necessary to pay greater attention to
cultural and religious factors and those determinants which may result
in corruption, as it were eliminated, or at least significantly reduced.
Key words: corruption, religions, politucs, economics, society.
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   Resume
The work dealt with the relationship of Christian confessions (Orthodoxy, Catholicism and Protestantism), and corruption. Approached
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with consideration of theoretical and empirical sides. In the theoretical
part of the research the author has tried to penetrate the social ties and
forms of Orthodoxy, Catholicism and Protestantism to corruption, and
to determine what aspects of this phenomenon in more detail condition.
During the empirical research is crossed by a single independent variable - confession (the majority of Orthodox, Catholic and / or Protestant
countries) on the dependent variable index marks (non) existence of
corruption based on the findings of National Master and Transparency
International in the last five years (2005 and 2010). The results confirmed that the author of the confessional factor and corruption in direct
causal link, that corruption is best tackled in Protestant countries, and
to overcome at least in Orthodox countries. In order to resolve problem
situations, and combat corruption, it is necessary to pay greater attention to cultural and religious factors and those determinants that may
be the cause of corruption, as it would have been eliminated, or at least
significantly reduced.
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РАЗВОЈ СВОЈИНСКИХ ОДНОСА 
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Сажетак
Основни циљ рада је да аргументовано покаже да целокуп
ни развој индустријске производње и технологије неизбежно води
јачању демократске државе и да развој демократског друштва ни
је могућ без демократизације својинских односа. Закључује се: да
развој индустријске технологије доноси и подруштвљавање упра
вљања, којим се аутократска држава трансформише у демократску
државу; да савремена демократизација својинских односа кроз раз
вијање радничког акционарства, деоничарства и задругарства има
за циљ да путем побољшања својинског статуса произвођача пове
ћа њихову мотивацију која је основни чинилац економске ефика
сности у свим историјским условима; да је основна претпоставка
развоја демократског друштва и демократизације политичких ин
ституција Србије демократизација својинских односа која подра
зумева да најшири слојеви становништва управљају друштвеном
репродукцијом.
Кључне речи: својински односи; демократизација; политичке институ
ције; демократски капацитети

Кад се размишља о развоју својинских односа, одмах се на
меће питање зашто су земље тзв. социјалреализма , тзв. транзици
јом, кренуле у сасвим супротну крајност од тоталног подржављења
приватног власништва до тоталне реприватизације. Да су се само
*

Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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стално опредељивале, то би било несхватљиво кад се зна да је кроз
масовно акционарство и задругарство у развијеним индустријским
земљама достигнут висок ниво социјализације приватног власни
штва, којом се суштински превазилази традиционална супротста
вљеност јавног и приватног, што је најзначајнији чинилац њиховог
економског просперитета.
Политика транзиције је, међутим, иницирана и вођена из јед
ног колонијалног центра, па је разумљиво што њено главно пола
зиште представљају интереси колонијалних сила, који су се поду
дарали с интересима владајућих структура транзицион
 их земаља
да се практично кроз приватизацију што пре и што лакше докопају
распарчане јавне имовине. Само тиме може се објаснити и највећи
парадокс транзиције да је главни субјект развлашћивања државе
сама држава под протекторатом колонијалних сила.
Помно праћена и диригована од стране колонијалних сила,
транзиција је практично сведена на приватизацију, а приватиза
ција на колонизацију, којом је омогућено да стране корпорације
под изузетно повољним условима присвајају националну имовину
транзиционих земаља. Пошто нису у интересу колонијалних си
ла, масовно акционарство запослених и задругарство остали су на
самим маргинама транзиције, или се њихово развијање и намерно
спречава.
Задругарство и масовно акционарство које ће се и само све
више заснивати на изворним задружним начелима, су међутим,
најиз гледнија и најспасоноснија перспектива даљег развоја сво
јинских односа, што потврђује и њихов досадашњи развој. Они су
права спасоносна оријентација и за све транзиционе земље, која
их једино може спасити од тоталне колонизације, насупрот којој
подразумева стварну и тоталну демократизацију својинских одно
са с искључењем сваког облика експлоатације и дискриминације.
У правцу стварне и потпуне демократизације морало би се развија
ти и постојеће задругарство и акционарство, који су под притиском
доминирајућег економског и политичког монополизма, и сами оп
терећени и спутани многим монополистичким стегама.
Карактеристично друштвено обележје својине је управо мо
нопол на располагање својинским објектима „којим се искључује
власт других субјеката“.1) Својина се, као владајући друштвени од
нос, појављује тек на одређеном степену развоја производних сна
га када почиње стварање релативног изобиља животних средстава.
1) Др Радомир Лукић, Друштвена својина и самоуправљање, Савремена школа, Београд,
1964, стр. 9.
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Док је још владала апсолутна оскудица није било отуђивања као
владајућег друштвеног односа, јер се неповратно може отуђивати
само онај део производа људског рада који претиче преко мини
мума неопходног за голу репродукцију радне снаге, због чега су
средствима производње сви заједнички располагали. Као главно
средство производње, област коју је једно племе поседовало, „би
ла је заједничка земља племена, призната као таква од суседних
племена, а од њега само брањена од захватања других племена“.2)
Развојем производних снага долази до растакања племенске
својине на родовску, породичну и индивидуалну својину, чиме је
започео процес њене историјске трансформације у приватну своји
ну, засновану на присвајању туђег рада. Сад „родовске старјешине
вјерски поглавари грабе себи најбоље оранице, ливаде и примјер
ке заједничке стоке“, па „у рату заробљеног непријатеља више не
убијају, већ га упошљавају на тим имањима, што су нарасла до те
мјере да их њихови власници више не могу обрађивати“.3) Тако је
настала робовласничка својина као први развијенији облик приват
не својине, док феудална и капиталистичка својина представљају
само развијеније историјске облике тог владајућег односа, чија је
суштина у претварању целокупног вишка производа у неприкосно
вено власништво оних који не производе.
Иако, сама по себи противуречна, јер је својина једних који
ма по свом природном исходишту не припада, приватна својина је,
подстичући незајажљиву тежњу за богаћењем, снажно повукла пу
тем цивилизације. По Чарлсу Фуриеу, „дух власништва“ је „најјача
полуга која може одушевити људе Цивилизације“,4) а по речима
Фридриха Енгелса, „ниска похлепа је била покретачка снага циви
лизације од њеног првог дана до данас, њен једини крајњи циљ је
било богатство, и још једном богатство, и по тећи пут богатство,
богатство не друштва, него те једне бедне индивидуе“.5)
Богатство незнатне мањине на једној страни, неминовно је
доводило до сиромаштва огромне већине на другој страни. На тој
супротности заснива се глобална поларизација друштва на влада
јуће и потчињене класе, на повлашћене и обесправљене, господар
ство и подаништво. То је од самог почетка изазивало незадовољ
ство експлоатисаних маса и њихову одбојност према приватној
својини, из чега су се и зачеле прве идеје о њиховом укидању.
2) К. Маркс, Ф. Енгелс, Дела, Култура, 1950, стр. 240.
3) Adolf Dragičević, Robovlasništvo, Znanje, Zagreb, 1958, стр. 7.
4) Charles Fourier, Civilizacija i novi socijetarni svijet, Školska knjiga, Zagreb, 1980, стр. 162.
5) К. Маркс, Ф. Енгелс, Дела, том 32, исто, стр. 139.
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„Први црквени оци делили су схватање да земља није ничија сво
јина, да је она у ствари божија, па да оно што присвајају богати
припада богу, а тиме и свим људима“.6) Према хришћанству, „сви
који пригрлише вјеру држаху се заједно и све им беше заједничко,
продавали би покретна и непокретна добра и то би дијелили сва
ком према његовој потреби“,7) док је „Мухамед истакао да су људи
равноправни у три ствари: води, ватри и испаши за стоку“.8)
Од давнина многи велики мислиоци траже излаз у по
друштвљавању приватне својине. По Платону, „најбоље се упра
вљала она држава, у којој највише људи заједно исто кажу једнако
те речи: „моје“ и „није моје“,9) док је за Томаса Мора, „укидање
приватне својине једино средство за равномерну и правилну рас
поделу добара, као и за опште благостање“.10) По Жан Жак Русоу,
„први који је оградио земљиште и рекао: „Ово је моје“, наишавши
на простодушне људе који су му поверовали, у ствари је оснивач
образовног друштва. Колико би спречио злочина, убистава и рато
ва, од колике би беде и страхота поштедео људски род онај који би
почупао коље и затрпао јарак, довикујући ближњима: „Не верујте
варалици! Пропашћете ако не сметнете с ума да плодови припадају
свакоме и да земља није ничија!“11) У познатом роману „Васкрсе
ње“ Лав Николајевич Толстој пише: „Потпуно је јасно да је беда
народа или да је бар онај главни најнепосреднији узрок те беде
у томе што земља која храни народ није у његовим рукама, већ у
рукама људи који, користећи то право на земљу, живе од рада тог
народа. Земљу која је толико неопходна да људи умиру ако је нема
ју, обрађују ти исти људи, доведени до крајње беде, да би се жито с
те земље продавало иностранству и да би земљопоседници могли
куповати себи шешире, штапове, кочије, бронзу, и томе слично“.12)
Покушаји да се подруштвљавање приватне својине реализу
је политичким превратима нису дали очекиване резултате, јер је
подруштвљавање својине историјски процес који отпочиње већ
њеним настајањем и одвија се у правцу све веће демонополиза
ције располагања својинским објектима. Већ у робовласништву
6) Вуко Павићевић, Социологија религије, БИГЗ, Београд, 1988, стр. 263.
7) Андрија Крешић, Краљевство божије и комунизам, Институт за међународни раднички
покрет, Београд, 1975, стр. 133.
8) Др Иван Цвитковић, Марксистичка мисао и религија, Свјетлост, Сарајево, 1980, стр. 53.
9) Država, Matica hrvatska, Zagreb, 1942, стр. 201.
10) Утопија, Култура, 1951, стр. 90.
11) Друштвени уговор, Просвета, Беог рад, 1949, стр. 139.
12) Лав Николајевич Толстој, Васкрсење, Просвета – Рад, Београд, 1986, стр. 276.
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јачала је, на рачун индивидуалне својине робовласника, државна
организација, а са њом и јавно власништво. Феудализам је кроз
вазалство успоставио хијерархијски систем управљања, у којем
је аутономија феудалаца замењена субординацијом као обликом
централистичког колективизма. Индустријализацијом производње
капитализам је изградио технолошко-производне темеље својин
ског подруштвљавања. Од самог почетка развијана као колективна
производња, индустрија је технолошки повезивала све већу масу
непосредних произвођача.
Развојем индустријске производње судбина производних
корпорација није више у рукама њихових власника, већ у рукама
професионалних менаџера, а техно-бирократска управа држав
них предузећа само се заклања иза апстрактног наслова државног
власништва. Савремена технологија подрива и монопол професи
оналног управног апарата, захтевајући све непосредније учешће
произвођача у управљању. „Промјене које у непосредном радном
процесу изазива нова, сувремена и аутоматизирана технологија,
те управљање њоме, неизбежно имају у себи клице самоуправних
аспирација“, па у Јапану „од 2.451 запосленог, 80,3% каже да про
блеме везане за аутоматизирану производњу ваља рјешавати уво
ђењем радничке партиципације у управљању“, а „на питање о томе
какву будућност предсказују партиципацији, 77,5% анкетираних је
одговорило како очекују да ће она напредовати природно или уз
веће напоре за њено напредовање“.13)
Све бржи развој савремене технологије захтевао је и по
друштвљавање својинских права, које је нарочито вршено у об
лику акционарства. Удруживање капитала путем акционарства је
омогућило да власници капитала постану нови ситни поседници,
па и сами радници, што је резултирало бржим успоном акционар
ског капитала. Још „крајем XIX и почетком XX века акционарски
облик својине постао је преовлађујући у већини грана крупне ин
дустрије. Већ 1929. године у САД 48,3% свих предузећа имао је
акционарски облик, и она су запошљавала 89,9% целокупне радне
снаге, и давала 92,1% целокупне производње прерађивачке инду
стрије“.14)
Са повећањем броја акционара све је мања била њихова улога
у располагању капиталом јер „претварањем својине у акционарску
својину власник постаје власник с мањим правом. Као поседник
13) Drago Buvač, Anatomija japanskog uspeha, Globus, Zagreb, 1982, стр. 111.
14) Др Стојан Јанков, Савремени привредни ситеми, Савремена администрација, ИЕИ, Бе
оград, 1972,
стр. 21.
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акције он је зависан од одлука свих других поседника акција, он је
само члан ... једне целине. С проширењем акционарског система
капиталистичка својина тако постаје све више таква ограничена
својина која даје капиталисти само право на вишак вредности, не
дозвољавајући му да одлучујуће захвати у ток производње“.15) Ка
питалиста не може као акционар захватити у ток производње јер
се она већ толико одвојила од његовог власништва да су „у систе
му корпорација власнику индустријског богатства остављени са
мо симболи власништва, док се моћ, одговорност и имовина, који
су раније били саставни део власништва, преносе на посебне гру
пе у чијим се рукама налази контрола“. Стога је „став „власника“
велике корпорације према „његовој“ својини... став готово потпу
ног отуђења. Његово власништво састоји се од парчета хартије ко
је представља извесну колебљиву количину новца“, јер „он нема
одговорности према предузећу и никакав конкретан однос према
њему“.16) И „мобилизовање капитала претвара у све већој мери ка
питалистичку својину у упутнице на принос и услед тога чини ка
питалистички процес производње у све већем облику независним
од кретања капиталистичке својине“.17)
Независност производње од својине достиже свој врхунац
у државном капитализму, где се држава, у име целог друштва, по
јављује као правни субјект и непосредни власник средстава дру
штвене репродукције. Тим средствима никад није ни располага
ло цело друштво, већ овлашћени државни органи, који су имали
монопол на то располагање. Модерну државу управо карактерише
доминантна улога у организацији производње и целокупне дру
штвене репродукције, одакле проистиче и њена економска доми
нација.18)
Своја средства држава може стицати једино присвајањем ту
ђег рада, пошто сама није произвођач, па „нема основне контра
дикције између приватног и друштвеног власништва“.19) Модерна
држава, без обзира на њен облик, „у суштини је капиталистичка
машина, држава капиталиста, идеални свеопшти капиталиста“, и
„уколико више производних снага она преузима у своје власни
штво, утолико више постаје стварни свеопшти капиталист, уто
15) Рудолф Хилфердинг, Финансијски капитал, Култура, 1958, стр. 152.
16) Ерих Фром, Здраво друштво, Рад, Београд, 1983. , стр. 138.
17) Рудолф Хилфердинг, исто, стр. 168.
18) Види: Драган Марковић, Самоуправљање од реалности до утопије, ДО Локална само
управа, Београд, 2001, стр. 58-59.
19) Branko Horvat, Politička ekonomija socijalizma, Globus, Zagreb, 1984, стр. 197.
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лико више држављана експлоатише. Радници остају најамни рад
ници, пролетери“, а „капиталистички односи се тиме не укидају,
напротив, они достижу свој врхунац“.20)
Нарастајући државни капитал увећаван је углавном фискал
ним захватима и национализацијом приватног капитала. Исто
времено са развијеним земљама, национализацију су вршиле и
неразвијене земље, где су у први план, уместо економских, изби
јали политички фактори етатизације. У земљама где су извршени
револуционарни преврати са основним циљем укидања приватне
својине, чињени су покушаји да се национализацијом и подржа
вљење приватног капитала успостави нека чисто друштвена своји
на. У интересу државно-партијске бирократије државна својина је
проглашена општенародном својином и означена као крајњи домет
подруштвљавања својине.
Национализацијом приватног капитала и фискалним захва
тањем вишка производа држава је присвајала капитал индивидуал
них власника, чиме индивидуално присвајање није укинуто, него
је само промењен начин присвајања, којим је на рачун монопола
приватних предузетника ојачан монопол државне бирократије. Ти
ме је ојачао колективни на рачун индивидуалног субјективитета у
располагању друштвеном имовином.
Пошто друштвеног субјекта не може бити без индивидуалног
субјекта, потпуна индивидуализација својине захтева и потпуно
подруштвљавање, а потпуно подруштвљавање омогућава потпуну
индивидуализацију. Зато друштвени субјект у суштини и није ни
шта друго до заједнички или колективни субјективитет удружених
радника. Све већа индивидуализација и све веће подруштвљавање
подразумевају и све већу релативизацију својинског монопола, ко
ји се све више трансформише у слободно располагање средствима
друштвене репродукције, тако да она „припадају истодобно сваком
члану друштва и свима заједно, но никоме у цјелости, ником ис
кључиво“.21)
Ширењем функције управљања власника на невласнике
врши се демонополизација, која значи укидање и управљања и
власништва. Већ у кругу самих власника подруштвљавање упра
вљања води сужавању њиховог монопола, тако да „претварањем
својине у акционарску својину власник постаје власник с мањим
правом“, јер је „као поседник акције зависан од одлука свих других
20) F. Енгелс, Развитак социјализма од утопије до науке , К. Маркс, Ф. Енгелс, Дело, том II,
Култура, 1950, стр. 144.
21) Dr Martin Vedriš, Osnove imovinskog prava, Novinsko-izdavački štamparski i birotehnički
zavod, Zagreb, 1976, 2. изд., стр. 195.
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поседника акција“,22) а преношењем управљања и на запослене мо
нополска права индивидуалних власника се још више сужавају. У
задругарству демонополизација је доведена до краја, јер сви задру
гари равноправно располажу задружном имовином. Колективно
власништво овде проистиче из приватног власништва, као и при
ватно из колективног, а величина задружне имовине зависи од ин
дивидуалних доприноса задругара, као што величина њихових ин
дивидуалних удела зависи од укупног приноса задружне имовине.
Задружно власништво, према томе, не може бити дефиниса
но као „свачије и ничије“. Оно је индивидуална својина сваког за
другара у мери у којој он доприноси њеном стварању, и заједничка
својина свих који полажу право на њено коришћење. Сваки задру
гар самостално располаже оним делом заједничког производа ко
ји одговара његовом радном доприносу, уколико целим производ
ним или једним његовим делом не располажу сви заједнички. Али,
истовремено сви заједнички располажу сваким појединим делом
друштвеног производа уколико заједнички одређују опште услове
својинског располагања.
Претварањем људског знања у главно средство производње,
које се по својој природи не може присвајати, задружно власни
штво се заправо креће према безсвојинском стању, а управљање
према истинском самоуправљању, које се може остварити само у
условима аутоматизоване производње. „Аутоматизација мијења
положај и улогу руководећих кадрова, и то у смислу смањења оне
њихове моћи коју су имали раније. Наиме, најважнијим одеље
њима као што су аутоматизирана, могу руководити само специја
листи –техничари, па ова одељења располажу обавештењима од
којих управо зависи у својим одлукама, а то тим одељењима даје
могућност да могу на њу вршити притисак односно понашати се
према њој као много независнији. На тај начин ишчезава она ста
ра уредска хијерархија са једним шефом или једним врхом који је
био свемоћан, а ствара се неколико врхова или оно што се данас у
социологији зове полиархијска (вишевладавинска) руководећа ор
ганизација... Аутоматизација руши моћ „малих богова““!23)
На бази аутоматизације и компјутеризације самоуправљање
постаје не само могуће већ и неизбежно јер извире из саме приро
де производног процеса којим се више не може споља управљати.
Аутоматизованим процесима производње практично је немогуће
споља управљати јер произвођачи „у аутоматизираним предузећи
22) Рудолф Хилфердинг, исто, стр. 152.
23) Dr Rudi Supek, Automatizacija i radnička klasa, „Božidar Adžija“, Zagreb, 1965, стр. 100.

84

Драган Ж. Марковић

Развој својинских односа у функцији ...

ма самоуправљање осјећају као дио својих непосредних захтјева,
јер не прихватају да би једном првенствено научном и техничком
организацијом производње руководио нетко тко је изван самог
радног колектива“.24) Стога је потпуно основан закључак да су „на
учно-технолошка (кибернетска) револуција и самоуправљање нај
природнији спој у коме се изражавају обе стране мутације савре
меног друштва, његове дубоке и трајне социјалне револуције“.25)
Аутоматизација, заправо, укида односе хијерархијске субор
динације у процесу производње. „Ако схватимо да је основна уло
га бирокрације да буде посредник, нарочито у преношењу одлука
с виших инстанција на ниже, тада аутоматизација ову посредничку
функцију чини сувишном. Одлуке се заправо, доносе у уредима за
програмирање, а преносе се непосредно на стројеве, а не на љу
де! Административне функције су подређене техници, па техника
на овај начин дезорганизира хијерархијску структуру предузећа...
Читава техничка хијерархија подређена је једном безличном ауто
ритету који се зове уред за програмирање или просто технолошка
организација производње“.26)
Зато се индустријска организација „преображава од органи
зације бирократског типа са крутом хијерархијом – по класичном
Веберовом опису – у „добровољну организацију“, у којој се разви
ја демократски ауторитет целокупног радничког састава у доно
шењу основних одлука. Ауторитет бирократске функције уступа
место ауторитету техничког знања“.27)
Са развојем аутоматизације интегрисаност радника у преду
зеће уместо статичног, све више добија динамички карактер, чиме
се поступно превазилазе професионалне и статусне разлике у рад
ном односу, а тиме и неједнакост у могућностима стварног утицаја
на доношење и саму садржину одлука. „Кооперација укида поде
лу на устаљене, делимичне и међусобно изоловане радове; уводи
се колективно вршење задатака, одговорност групе , колективно
припремање одлуке“,28) што значи да „групни рад представља је
дино могући облик радне организације“.29) Како наводи Харолд Б.
24) Rudi Supek, исто, стр. 73.
25) Мирослав Печујлић, Будућност која је почела, Институт за политичке студије ФПН,
Београд, 1969, стр. 46.
26) Dr Rudi Supek, исто, стр. 109. и 111.
27) Мирослав Печујлић, исто, стр. 25.
28) Исто.
29) Организација у америчким предузећима, Институт за спољну трговину, Београд, 1965,
стр. 55-56.
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Маyнард, „уски тимски рад између свих функционалних елемена
та предузећа, а нарочито производње, техничког сектора, набавке
и маркетинга, - је не само пожељан већ брзо постаје и потребан.
Идеално тимски рад почиње код креирања политике и одређивања
нивоа запослених па се протеже целом линијом организације“.30)
Организација производног рада са развојем аутоматизаци
је све више губи аутократска и добија демократска обележја. „У
механизираној производњи се радни колектив може упоредити са
пешадијским батаљоном којему је на челу строги командант, чији
ауторитет ствара од изолираних појединаца чврсту целину. Напро
тив, радни колектив у једној аутоматизираној творници личи прије
на посаду једног великог авиона, гдје су функције строго распо
дијељење, али сваки осјећа да зависи од другога и да заједно сно
се заједничку одговорност за успјех у задатку. У потоњем случају,
наравно, хијерархијски односи нису толико наглашени па постоји
већи осјећај солидарности међу појединим производним групама
у радном колективу“.31)
У циљу превазилажења економске заосталости и укључива
ња у светске економске токове, Србија би морала прихватити одго
варајућу организацију производње засновану на производним про
грамима којима се мора прилагођавати и организација предузећа.
Неопх одно је да се непосредни произвођачи самостално економ
ски повезују у мање или веће асоцијације и да друштвеном репро
дукцијом демократски управљају.
Под утицајем нових технологија, до демократизације произ
водних односа најпре долази у великим акционарским корпораци
јама која се огледа у ширењу управљања са професионалних упра
вљача на све запослене. „Јапански радници су, окупљени у мале,
децентрализоване радне групе ,,сами одлучивали о начину рада и
те су одлуке за руководиоце биле светиња... Јапанске твртке карак
теризира доживотно запошљавање, заједничко одлучивање и ко
лективна одговорност“.32)
Са подруштвљавањем капиталистичке својине морало би се
подруштвљавати и управљање, као суштинска компонента распо
лагања својинским објектима. До сужавања својинског субјективи
тета индивидуалних власника капитала и долази због тога што они
нису способни да управљају високотехнологизованим токовима
репродукције. „Промјене које у непосредном радном процесу иза
30) Савремена организација производње, Културни центар, 1979, стр. 1-4.
31) Rudi Supek, isto, str. 71-72.
32) John Naisbitt, Megatrendovi, Globus, Zagreb, 1985, стр. 199, 211.
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зива нова, сувремена и аутоматизована технологија, те управљање
њоме, неизбежно имају у себи клице самоуправних аспирација“.33)
Због технолошке сложености , управљање савременим токо
вима преузели су стручни тимови, па су „одлуке у модерним по
словним предузећима и потхватима производ рада група а не поје
динаца. Створена је ситуација у којој подузетник више не постоји
као индивидуална особа ни у једном зрелом индустријском поду
зећу“, већ је „управа фирме преузела од подузетника моћ управља
ња подузећем... Међу двије стотине најкрупнијих корпорација у
САД-а, мало је таквих у којима власници имају било какав значај
нији утјецај кад се ради о доношењу одлука, а и тај утјецај, тамо
гдје постоји, слаби из године у годину“.34)
Савременим корпорацијама ни најстручнија колективна
управа не може сама управљати без ангажовања свих запослених,
због чега у „неким скандинавским земљама и Јапану дају се широ
ка овлашћења групама радника у остваривању њихових пословних
задатака“, чиме се „подстиче њихова заинтересованост за рад, као
и активност, уз истовремено развијање самосталности и незави
сности не само од управе предузећа него и синдиката“.35)
Економском интеграцијом националних капитала у светски
капитал национално власништво се трансформише у општечове
чанско власништво, које је на располагању целе светске заједнице.
Уколико људско знање, које се већ самим јавним саопштавањем
свима ставља на располагање, буде постајало главним производ
ним средством, присвајање материјалних средстава све више ће гу
бити на значају. Што се објективизирано знање компјутеризацијом
више уноси у непосредни процес производње, оно све више пре
стаје бити средством присвајања и претвара се у свима доступно
општедруштвено добро.
Знање, као главни привредни ресурс, се не може присвајати и
отуђивати. А „у организацији заснованој на знању сви припадници
морају бити у стању да управљају властитим радом, да га контро
лишу. Захтева се, другим речима, да сви припадници поступају као
одговорни доносиоци одлука“, те да „сваки члан мора да види себе
као „директора““.36) Зато већ „почињемо напуштати хијерархије“,
33) Drago Buvač, Anatomija japanskog uspjeha, Globus, Zagreb, 1982, стр. 111.
34) J. K. Galbraith, Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, 1970, стр. 74, 80 и 92.
35) Будимир Кошутић, Колективни преговори, право на штрајк и lock-out у савременим ка
питалистичким државама, Савремена администрација, Београд, 1987, стр. 39.
36) Peter F. Drucker, Посткапиталистичко друштво, Грмеч – Привредни преглед, Београд,
1995, стр. 110. и 111.

87

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 77-92.

засноване на монополизираном власништву, „које су добро функ
ционирале у централизованој, индустријској ери“ и „замијењујемо
их новим обрасцем организирања и комуницирања – мрежама“.37)
Подруштвљавање управљања индустријским капиталом не
одвија се само у кругу његових власника, већ захвата и невласнике,
нарочито менаџере. „Људи који данас управљају крупним корпора
цијама нису уједно власници значајног дела њихових акција...“, па
„... иако је у нормалним приликама њихов удио у власништву не
знатан, они држе чврсто у својим рукама власт над подузећем“.38)
Развојем индустријске технологије „...створена је ситуац
 ија у којој
подузетник више не постоји као индивидуална особа ни у једном
зрелом индустријском подузећу...“, већ је „...управа фирме преузе
ла од подузетника моћ управљања подузећем“.39)
Уколико са развојем технологије, технолошко знање поти
скује капитал као основно средство производње, демократија и у
производњи и у политици потискује аутократију. „Захтјеви што их
постављају технологија и планирање, увелико повећавају потре
бе индустријских предузећа за специјализираном радном снагом и
потребу да се она организира“, тако да ће се „на пољу индустриј
ске иницијативе догодити нови помак моћи, и то с капитала на ор
ганизирано знање, а могло би се очекивати да ће се то помицање
одразити и на расподелу моћи и снага у друштву као цјелини“, што
се „управо и догађа; заправо је моћ прешла на нешто што сватко
тко воли трагати за нечим новим, може слободно назвати новим
фактором производње“, а „тај нови фактор производње јест удру
живање људи који посједују знање“.40)
Такво удруживање заснива се и одржава на неотуђивим де
мократским начелима, што „значи да нема никаквих „подређених“,
постоје само „сарадници“. Штавише, у организацији заснованој на
знању сви припадници морају бити у стању да управљају власти
тим радом, да га контролишу. Захтева се, другим речима, да сви
припадници поступају као одговорни доносиоци одлука. Сваки
члан мора да види себе као „директора““.41)
Савремена индустријска производња заснована на по
дрштвљавању својине и управљања неизбежно води у истинску
37) John Naisbitt, Megatrendovi, исто, стр. 257.
38) J. H. Galbraith, Nova industrijska država, исто, стр. 15. и 60.
39) Исто, стр. 74. и 80.
40) J. K. Galbraith, цитирани рад, стр. 67. и 68.
41) Peter F. Drucker, Посткапиталистичко друштво, Грмеч, Привредни преглед, Београд,
1995, стр. 111.
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демократизацију друштва. У побољшању својинског статуса про
извођача и стварној демократизацији својинских односа, која пред
ставља кључни чинилац економске ефикасности, Србија би чак
морала предњачити да би пребродила заостајање за развијеним
земљама.42)
Насупрот томе, кључни проблем Србије је у незаштићености
власништва, које се од власника отуђује и легалним и нелегалним
каналима. Током транзиције спроводи се у недовољно регулиса
ним својинским односима кампањска приватизација којом се и
приватна и државна имовина претачу у власништво моћних поје
динаца, чиме се огромна већина становништва лишава могућности
да суверено располаже средствима која својим радом ствара.
Проблем би се могао решити законском заштитом сваке и
свачије, сопственим радом и заслугом стечене својине, што подра
зумева строгу забрану сваког нелегалног и нелегитимног присва
јања туђе имовине. Али то би захтевало плебисцитарно изјашња
вање свих грађана о таквој законодавној регулативи, јер све док
мањина доноси државне законе, доносиће их у своју корист.43)
Да би се омогућило слободно располагање сопственом имо
вином, морали би бити озакоњени сви облици легалног власни
штва, као један од основних услова слободног удруживања гра
ђана. Ретроградном транзиционом политиком апсолутизовано је
приватно и државно власништво и тек је Уставом Србије 2006. го
дине озакоњена задружна својина која је у свом изворном облику
још након другог светског рата практично укинута, а затим фор
мално преименована у друштвену својину.
Развојна шанса могла би бити у развијању задругарства, у
којем Србија има светску традицију. Нема сумње да долази вре
ме опште владавине задругарства у свим сферама друштвене ре
продукције, јер друштвом више не могу владати од њега отуђене
силе. Акционарски и државни капитал, који су извршили велику
концентрацију производних снага западају у све већу кризу, јер
нису у стању да изврше општу економску мобилизацију друштва
какву захтева савремена технологија,44) а нарастајуће акционарство
становништва није у суштини ништа друго него својеврсни облик
42) Види: Драган Марковић, „Демократизација својинских односа као претпоставка развоја
демократског друштва“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр.
2/2010.
43) Види: Драган Марковић, Демократија и партократија, Институт за политичке студије,
Беогрaд, 2009.
44) „Можда је најбоље на овом мјесту навести оцјену Имануела Волерстина, познатог со
циолога историје и аналитичара свјетског система, који сматра да је дошао крај капи
тализму: „Постоји криза капиталистичког система... Овде мислим на темељну кризу

89

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 77-92.

задругарства. Индивидуализацијом својинског субјективитета за
другарство треба не само да се изједначи са акционарством, већ и
да стекне компаративне предности.
Целокупан развој индустријске производње неизбежно во
ди јачању демократске државе. С подруштвљавањем својине ин
дустријска технологија доноси и подруштвљавање управљања, ко
јим се аутократска држава трансформише у демократску државу. С
преношењем непосредног управљања предузећем на све запосле
не, и непосредно управљање државом мора се преносити на све
држављане.45)
Преношење управљања државом на све држављане значи, у
суштини, разотуђивање и државе и управљања, јер уколико сви са
ми собом управљају, утолико престаје управљање једних другима,
као што свако престаје бити власником уколико сви постају вла
сницима. Једино разотуђивањем државе и управљања, на основу
опште индивидуализације друштвеног власништва и стварног по
друштвљавања приватног власништва без укидања индивидуалног
субјективитета у располагању заједничком имовином, могла би се,
уместо отуђене и народу супротстављене државне власти, обезбе
дити стварна власт народа.

Dragan Z. Markovic
DEVELOPMENT OF PROPERTY RELATIONS
IN THE FUNCTION OF DEMOCRATIZATION
OF POLITICAL INSTITUTIONS
Summary
This paper’s basic objective is to prove with appropriate argumentation that a complete development of industrial production and
technology inevitably leads to strengthening of democratic state and
that it is not possible to achieve development of democratic society
without democratization of property relations. It is concluded that development of industrial technology brings also socialization of managing,
by which an authocratic state is getting transformed into a democratic
state; that the objective of modern democratization of the property relaсистема која је таква да ми се чини да овај систем кроз 20 или 30 година неће постоја
ти. Нестаће и биће потпуно замењен неком другом врстом светског система““. (Марко
Тмушић, „Однос државе и економије – кратак теоријски осврт“, Политичка ревија, бр.
4/2010, стр. 172.)
45) Види: Драган Марковић, Од посредне ка непосредној демократији, Институт за поли
тичке студије, Beograd, 2010.
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tions through development of the workers’ shareholding, stockholding
and cooperative movement is to provide them a better property status
and so as to consequently increase the workers’motivation, which has
beena basic factor of economic efficiency throughout all historical circumstances so far; that a basic precondition of development of democratic society and democratization of political institutions of Serbia is
democratization of the property relations which implies that broadest
social masses manage social reproduction.
Key Words: property relations, democratization, political institutions, democratic capacities
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Resume
Under influence of new technologies democratization of production relations has firstly emerged in great joint-stock corporations
which has been reflected in spreading of management from professional managers to all workers involved. With automatization taking more
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place in production organization of production work has been losing its
autocratic triats and gaining democratic ones.
For purpose of getting over its economic basckwardness and enrolling into the world economic integrations Serbia should accept an
appropriate organization of production which is based on production
programs to which even the organization of the companies should be
adapted to. It is necessary to economically connect direct producers
into smaller or greater associations and that they democratically manage social reproduction.
Modern industrial production that is based on socialization of
the property and management inevitably leads to one real democratization of society and political institutions. Serbia should even take a
lead place in improving the property status of producers in order to get
closer to developed states.
A key problem in Serbia has been the lack of protection of the
property and its alienation from its owner through illegal and non-illegal methods. During transitional process there has been going on a
campaign-like privatization of both private and state property without
appropriately regulated property relations. In this way the private and
state property has gone into the hands of some powerful individuals
and so a largest part of population has been deprived of opportunity
to souverengly manage the resources that they had created themselves
with their own work.
This problem could be solved with legal protection of each and
everybody’s property which is earned with one’s own work or acquired
as an aquested property. This implies a rigid ban on any illegal and nonlegal appropriation of somebody else’s (the people’s) property. However, this needs a plebiscite expression of the will of the citizens regarding
such legislative regulation, for as long a minority makes decisions on
the state law they will do it for their own benefit.

*

92

Овај рад је примљен 26. априла 2011. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 20. јуна 2011. године.

ЕВРОПЕИЗАЦИЈА,

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И
ИДЕНТИТЕТ
УДК: 323.1:316.32(4-672EU)
Прегледни рад

Српска политичка мисао
број 2/2011.
год. 18. vol. 32.
стр. 93-110.

Дејана М. Вукчевић

Институт за политичке студије, Београд

ЕВРОПСКИ И НАЦИОНАЛНИ
ИДЕНТИТЕТ У ПРОЦЕСУ 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ:
НЕОФУНКЦИОНАЛИСТИЧКО ВИЂЕЊЕ*
Сажетак
Аутор се у овом раду бави питањем националног и европ
ског идентитета, које ће бити сагледано кроз призму неофункци
оналистичке теорије европске интеграције. У средишту анализе
биће разматран начин на који је ова теорија повезала европски
идентитет са процесом интеграције, и у ком светлу је сагледана ва
жност националног идентитета. Аутор ће у чланку указати на неке
недоследности и ограничености неофункционалистичке теорије,
али и на покушаје њене ревитализације. Циљ рада је да одгово
ри на питање да ли ова теорија, и поред многобројних оспорава
ња, може представљати одговарајући оквир за објашњење развоја
европског идентитета. Рад ће бити подељен у два дела. У првом
*

Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира
Министарство просветe и наукe Републике Србије.

93

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 93-110.

ће се разматрати неофункционалистичка теорија процеса европске
интеграције, тј. њен начин сагледавања еволуције овог процеса.
Други део ће се бавити питањем европског и националног иденти
тета из перспективе ове теорије, у циљу сагледавања оправданости
ове теорије као одговарајућег оквира за објашњење развоја европ
ског идентитета.
Кључне речи: европски идентитет, национални идентитет, неофункцио
налистичка теор ија, европска интеграција, политички ак
тери.

Да ли колективни идентитети значе нестанак националног
идентитета? Да ли је са развојем процеса европске интеграције ко
ји је довео до образовања Европске уније, настао нови, европски
идентитет који условљава ерозију националног идентитета? Треба
ли концептуализација европског и националног идентитета да се
сагледа као формула са збиром нула, по којој би јачање европског
идентитета умањивало националну «приврженост»? На ова пита
ња настојаћемо да одговоримо кроз призму неофункционалистич
ке теорије европске интеграције.
Не може се оспорити значај неофункционалистичке теорије у
изучавању процеса европске интеграције. То је, вероватно, теорија
која је највише оспоравана, али која, и поред тога, и даље опстаје.
Као што истиче њен заговорник Филип Шмитер (Philippe Schmit
ter), «ниједна теорија није у тој мери погрешно тумачена (...) и од
бацивана као неофункционализам», што показује и чињеница да се
веома мали број аутора данас сврстава у представнике неофункци
онализма.1) Наш циљ у овом раду биће да сагледа начин на који је
ова теорија објаснила развој европског интеграционог процеса, и
како је повезала европски идентитет са процесом интеграције, те у
ком светлу је сагледана важност националног идентитета. Указаће
се на блискост социјалног конструктивизма са кључним аспектима
неофункционалистичке теорије, као што су социјализација, уче
ње, пренос привржености, редефинисање интереса, и, шире гле
дано, трансформативна перспектива. Настојаћемо да одговоримо
на питање у чему је стварни допринос неофункционализма, и да
ли се уопште може говорити о различитости приступа неофунк
ционализма и конструктивизма, када је реч о изградњи европског
идентитета. Рад ће бити подељен у два дела. У првом ће се разма
трати основни постулати неофункционалистичке теорије процеса
европске интеграције. Други део ће се бавити питањем европског
1) Philippe Schmitter, «Neo-neofunctionalism : déjà vu, all over again», www.eui.eu/Docu
ments/DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/NeoNeofunctionalismRev.pdf, p. 1.
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и националног идентитета из перспективе ове теорије, у циљу са
гледавања оправданости ове теорије као одговарајућег оквира за
објашњење развоја европског идентитета.

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМ И ПРОЦЕС
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
«Теорије интеграције» су интелектуалне претече било које
теорије политике ЕУ», каже Сајмон Хикс (Simon Hix).2) Али шта
су заправо теорије интеграције? Зашто су оне значајне? Како ис
тичу Винер (Antje Wiener) и Диез (Thomas Diez), теорија европ
ске интеграције подразумева систематско размишљање о процесу
интензивирања сарадње у Европи и развоју заједничких политич
ких институција, као и њиховом резултату. Ове теорије укључују и
разматрање промене идентитета и интереса актера у оквиру овог
процеса.3) Теорије интеграције истражују међузависност и сарад
њу држава у међународном окружењу, и сматрају да савремени
међународни односи не почивају на сукобима између држава. Два
су питања од посебног значаја за oве теорије: прво, то су фактори
интеграције, и друго, који су ефикасни начини реализације про
цеса интеграције. Када је реч о факторима интеграције, нарочито
се узимају у обзир: хомогеност (социјална сличност може довести
до политичке интеграције), територијална близина, трансакције
(комуникација, трговина, кретање људи), функционални интерес
(усклађивање интереса који ће омогућити реализацију заједничких
политичких веза), сувереност (у којој мери представља препреку
за интеграцију). Oве теорије су значајне јер објашњавају сâм про
цес и резултате процеса интеграције, доприносе бољем разумева
њу институционалног система ЕУ, и формулисању очекивања о бу
дућем развоју и институционалном понашању.
Од самог почетка развоја процеса европске интеграције, на
метнуле су се две велике теорије, које се сврставају у теорије ин
теграције. Ради се о неофункционалистичкој теор ији и теорији ме
ђувладиних односа. Основно питање око којег се разилазе ове две
теорије је да ли је европска интеграција резултат слабљења нацио
налне суверености и повећања утицаја недржавних актера и супра
националних институција, или, пак, националне државе одређују
степен европске интеграције и задржавају аутономију у овом про
2) Sajmon Hiks, Politički sistem Evropske unije, Službeni glasnik, Beograd, 2007, str. 34.
3) Thomas Diez, Antje Wiener, «Introducing the Mosaic of Integration Theory: Its Past, Present
and Future», www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IntT.pdf, p. 6.
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цесу. Ипак, оно што је заједничко за обе теорије је да сагледавају
интеграцију превасходно као процес, тј. више су окренуте сâмом
процесу интеграције него политичком систему до којег интеграци
ја доводи.
Према неофункционалистичкој теорији, интеграција је про
цес који има своју динамику и мења се током времена. Шта усло
вљава динамику интеграционог процеса? Најпре, то су интереси,
који су његова покретачка снага.4) Дефинисање националног ин
тереса проистиче из плуралистичког процеса у којем влада пре
говара са бирократијом и интересним групама, који делују изван
националних оквира. Неофункцион
 ализам, дакле, инсистира на
плуралистичком образовању интереса, што не значи да искључује
улогу држава у процесу интеграције, али сматра да државе нису
доминантни актери у регионалном/међународном систему, већ да
у политичком процесу учествују различити актери који нису огра
ничени домаћим политичким оквиром.5) Затим, државне преферен
ције су резултат промена утицаја домаћих актера, те отуда нема
фиксних и сазнајних националних интереса, јер су преференције
политичких актера формулисане на основу вредности које детер
минишу «осећај» актера за дати интерес.6) У том смислу, чланство
у ЕЗ/ЕУ мења начин на који интересне групе и владе опажају на
ционални интерес.
Дакле, процес интеграције је, према овој теорији, схваћен
као производ јачања међународне повезаности и плуралистич
ке политике која је вођена интересима. Елите постепено почињу
да прихватају да одређени интереси не могу бити решени на на
ционалном нивоу, што доводи до притисака да се изврши пренос
овлашћења на супранационалне институције. Деловање супрана
ционалних институција доводи до промена у социјалним очекива
њима и понашању, које имају повратан утицај на наднационално
политичко одлучивање. Будући да супранационална тела почињу
да доносе нове, усклађујуће одлуке и решења, оне постају центар
новог политичког одлучивања, «агенти» интеграционог процеса.
Институције нису инструменти националних интереса држава,
оне имају свој, независан утицај, природу, коју тешко могу да кон
тролишу њени ствараоци. У овом процесу неофункционализам не
4) Philippe Schmitter, «Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism», Journal of European
Public Policy, vol. 12, n° 2, 2005, p. 259.
5) Ben Rosamond, Theories of European Integration, Palgrave, New York, 2000, p. 55.
6) Ernst B. Haas, «Does Constructivism Subsume Neo-functionalism?», in Thomas Christian
sen, Knud Erik Jorgensen, Antje Wiener (eds.), The Social Construction of Europe, Sage,
London, 2001, p. 23.
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занемарује улогу преговарања између влада држава чланица, али
истиче да са еволуцијом интеграционог процеса државе чланице
постају мање проактивне, а више реактивне на промене у супра
националном окружењу којем припадају.7) Надаље, интеракција
између актера у интеграционом процесу се сагледава као игра са
позитивним збиром у којој супранационални начин доношења од
лука, схваћен као кумулативни образац прилагођавања у којем се
учесници уздржавају од безусловних предлога (вета) и теже да по
стигну споразум путем компромиса који ће побољшати заједничке
интересе, има кључну улогу. Тако се систем одлучивања у оквиру
ЕЗ/ЕУ не сагледава као резултат међудржавног стратегијског пога
ђања, чији је резултат «најмањи заједнички именилац», како наво
де представници либералне теорије међувладиних односа, већ као
процес супранационалног решавања проблема, који, услед процеса
социјализације актера, условљава формирање консензуса између
влада држава чланица и води ка заједничким циљевима. Коначно,
неофункционалистичко становиште је и да економска међуповеза
ност изазива и убрзава даљу интеграцију. Као и теорија међувла
диних односа, и неофункционализам узима економску међузави
сност за полазну основу при објашњењу државних преференција.
На основу ових премиса, неофункционалисти развијају кон
цепт «преливања» (spillover), као покретачку снагу функционал
но-економске интеграције. Овај концепт заснован је на идеји да
су одређени економски сектори у тој мери међузависни да их је
немогуће изоловати од других. Отуда интеграција једног секто
ра условљава, услед техничких притисака, интеграцију других.
Кључну улогу у овом процесу имају економске и политичке елите
(политичке партије, интересне групе, трговинска удружења). Услед
функционално-економске логике интеграције, националне елите
не могу да реализују интересе на националном нивоу, што доводи
до постепеног процеса социјализације, у којем елите преносе своја
очекивања, политичке активности и лојалност на нови, наднаци
онални центар. Будући да елите постају свесне користи интегра
ционог процеса, оне ће дати даљи подстицај ширењу интеграције.
Овај процес социјализације актера, који подразумева преношење
активности на наднационалне европске институције ће у перспек
тиви довести до политичке интеграције («политичко преливање»).
Дакле, економска интеграција успоставља процес постепене поли
тизације: вођена централним институцијама, она доводи до обра
зовања политичке заједнице. Према Ернсту Хасу (Ernst Haas), за
7) Alec Stone Sweet, Wayne Sandholtz, «European Integration and Supranational Governance»,
Journal of European Public Policy, vol. 4, n° 3, 1997, pp. 300-301.
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четнику неофункционалистичке теорије, политичка интеграција је
«процес у којем су политички актери (...) наведени да преместе
националну приврженост, очекивања и политичке активности на
нови и шири центар».8) Дакле, политичка интеграција настаје ка
да елите (посебно интересне групе) «пребацују» лојалност и по
литичку активност ка новом центру, чије институције имају веће
надлежности у односу на националне државе. Резултат процеса
политичке интеграције је образовање нове политичке заједнице. У
том процесу, најзначајнију политичку улогу има Европска коми
сија, будући да је то институција независна од држава која охра
брује усклађивање националних елита фаворизујући видљивост
њихових заједничких интереса.9) Комисија представља кључног
актера у процесу «култивације» функционално-економске логике,
с обзиром да ће она ширити свој мандат како се интеграција буде
продубљивала, и тиме давати нови подстицај целом процесу.10) У
том смислу, Комисија ће имати «култивациони» утицај на интере
сне групе и националне службенике, како би задобила њихову по
дршку у реализацији циљева интеграције, и вршиће притисак на
националне владе у циљу изградње заједничких интереса. Ово де
ловање Комисије (и супранационалних институција уопште) неки
аутори називају «култивационим» преливањем.11)
Дакле, мотиви владајућих елита не морају да буду нужно
идентични, али су компатибилни. Њихово понашање је рационал
но, оне процењују учинке своје активности, у циљу максимизова
ња користи. Неофункционалистичка теорија подвлачи значај пове
заности интеграције и задовољења индивидуалних интереса, који,
кроз сарадњу и повезаност, постају колективни интереси. Ови
интереси су максимизовани на супранационалном нивоу. Кључна
улога у овом процесу припада недржавним актерима, али државе
чланице остају значајан чинилац процеса, иако не одређују правац
и опсег промена. Државе се споразумевају да један део надлежно
сти пренесу на супранационалне институције, како би оствариле
8) Ernst B. Haas, «International Integration : The European and the Universal Process», Interna
tional Organization, vol. 15, n° 3, 1961, pp. 366-367.
9) Christian Lequesne, «La Commission européenne entre autonomie et dépendance», Revue
française de science politique, vol. 46, n° 3, 1996, p. 392.
10) Ernst B. Haas, «International Integration : The European and the Universal Process», op. cit.,
p. 369.
11) Видети: Arne Niemann, Explaining Decisions in the European Union, Cambridge, Cambrid
ge University Press, 2006, p. 42; J. Tranholm-Mikkelsen, «Neofunctionalism: Obstinate or
Obsolete?», Millennium: Journal of International Studies, vol. 20, n° 1, 1991, p. 6; Catherine
Macmillan, «The Application of Neofunctionalism to the Enlargement Process: The Case of
Turkey», Journal of Common Market Studies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 792.
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одређене циљеве, а затим откривају да задовољење ове функције
има утицај на процес интеграције. Према неофункционалистичкој
теорији, када се, у условима демократије и плуралистичког пред
стављања, државе нађу у условима регионалних притисака, оне
разрешавају конфликте тако што делегирају власт на регионалне
организације које су образовале. Постепено, економско-социјална
интеграција ће се « прелити » у политичку интеграцију.
Неофункционалистичка теорија често је оспоравана. Поједи
ни аутори указују да ова теорија није успела да објасни преображај
од максимизовања индивидуалних интереса до интеграције засно
ване на колективном разумевању о заједничком интересу.12) Други,
пак, подвлаче да концепт «преливања» подразумева економски де
терминизам, јер је одлука која је првобитно донета од стране влада
шест држава чланица да ставе економски сектор (угаљ и челик) у
надлежност супранационалних институција неизбежно створила
притисак који је условио ширење надлежности ових институција
на суседне секторе које ће у перспективи условити политичку ин
теграцију (политичко преливање).13) У том смислу, «преливање» се
сагледава као аутоматски процес. Затим, критике су се односиле и
на недовољно сагледавање, од стране неофункционалиста, дома
ћих политичких структура и процеса. Истицано је да ова теорија
подцењује улогу националног вођства, док се пренаглашава улога
и утицај интересних група. Такође, и сами представници неофунк
ционализма су наводили да ова теорија «мало говори» о основним
узроцима варијација у националним захтевима за интеграцију.14)
Неофункционалистичку традицију покушали су да наставе
неки аутори тако што су настојали да укажу на три каузална факто
ра који би објаснили процес европске интеграције. Тако су Стоун
Свит (Alec Stone Sweet) и Сандхолц (Wayne Sandholtz) покушали
да објасне динамику процеса интеграције узимајући у обзир тран
снационалну размену, капацитет супранационалног тела и израду
правних правила. Ови аутори наводе да на првом ступњу интегра
ције транснационалне размене условљавају комунитарне институ
ције да делују како би смањиле трошкове ових размена тако што ће
усвојити супранационална правила која ће заменити национална
12) Thomas Risse-Kappen, «Exploring the Nature of the Beast: International Relations Theory
and Comparative Policy Analysis Meet the European Union», Journal of Common Market
Studies, vol. 34, n° 1, 1996, p. 56.
13) Christian Lequesne, «La Commission européenne entre autonomie et dépendanc », op. cit., p.
392.
14) Arne Niemann, Explaining Decisions in the European Union, Cambridge, Cambridge Univer
sity Press, 2006, p. 23.
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правила. На другом нивоу интеграције, правна правила и друге од
луке које су донеле супранационалне институције се одражавају на
цивилно друштво и јавну власт, модификујући њихово понашање
у правцу јачања интеграције. Такође, ови аутори истичу да се ва
ријације супранационалне моћи у времену и различитим пољима
политичке акције могу објаснити варијацијама транснационалних
размена. Уколико су одређени услови обједињени, наведена три ка
узална фактора ће се развијати заједно према релативно аутоном
ној динамици међусобног утицаја.15)
Поједини аутори настојали су да примене неофункционали
стичку теорију на процес проширења ЕУ. Тако Кетрин Мекмилан
(Catherine Macmillan) истиче да проширење ЕУ може бити сагле
дано као облик «преливања», будући да је Хас сматрао да интегра
ција има и географску, а не само функционалну димензију, те да
су са развојем интеграционог процеса суседне државе привучене
чланством у регионални интеграциони пројекат.16) И Ниман (Arne
Niem
 ann) је такође разматрао процес географског преливања, који
ће приморати државе чланице да усвоје заједничке политике према
трећим државама, при чему ће се оне ослањати на супранационал
не институције.17) Исто тако, неки аутори су настојали да оживе
неофункционализам кроз примену различитих облика «прелива
ња» у области спољне, безбедносне и одбрамбене политике ЕУ.
Рецимо, Туомас Форсберг (Tuom
 as Forsberg), који функционално
преливање сагледава као ситуацију у којој првобитни (оригинални)
циљ може опстати само уз предузимање додатних акција, наводи
пример заједничке валуте која не би опстала без заједничке одбра
не. Као пример социјалног преливања, овај аутор наводи Комитет
сталних представника и Комитет за политичка и безбедносна пи
тања, у којима национални представници развијају «лојалност»
и међусобну повезаност, те отуда нису само пуки представници
националних влада. Другим речима, одсуство супранационалне
институције у области безбедности и одбране не омета одређени
степен «бриселизације», која може допринети даљој интеграцији
у овој области. И култивационо преливање се може такође приме
нити на област безбедности и одбране, јер Комисија може утицати
на процес интеграције у овом домену као иницијатор и «снабде
15) Alec Stone Sweet, Wayne Sandholtz, «European integration and supranational governance»,
Journal of European Public Policy, vol. 4, n° 3, 1997, p. 301.
16) Catherine Macmillan, «The Application of Neofunctionalism to the Enlargement Process: The
Case of Turkey», Journal of Common Market Studies, vol. 47, n° 4, 2009, p. 796.
17) Arne Niemann, «The PHARE Programme and the Concept of Spillover: Neofunctionalism in
the Making», Journal of European Public Policy, vol. 5, n° 3, 1998, p. 432.
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вач» идеја и информација.18) И Брајан Колестер (Bryan Collester)
сматра да неофункционализам може представљати одговарајући
теоријски оквир за објашњење развоја безбедносне политике ЕУ.
Овај аутор ставља акценат на усклађивање интереса између еко
номских, политичких и транснационалних елита и супранационал
них институција, са једне стране, и на повећање транснационалних
трансакционих трошкова, са друге стране. Тако се безбедносна
политика ЕУ јавља као резултат промена које погађају политич
ке елите и њихове интересе и процеса реструктурације у области
индустрије.19) Има, међутим, и аутора који сматрају да је сарадња
држава чланица ЕУ у области безбедности и одбране производ
«природног» ширења интеграционог процеса.20)

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМ 
И ЕВРОПСКИ/НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ
Мало је аутора који су настојали да проуче питање национал
ног и европског идентитета кроз призму неофункционалистичке
теорије. Томе је допринело и занемаривање проучавања овог одно
са од стране сâмих представника неофункционализма. Ипак, неке
назнаке можемо наћи у радовима Ернста Хаса (Ernst Haas), који
наводи да постоји «вишеструка лојалност», те да пренос лојал
ности («shifting loyalty») са националног на наднационални ниво
не значи одрицање од националне државе или владе.21) Дакле, при
врженост националној држави коегзистира са новим (европским)
обликом привржености. Када настаје приврженост новом центру,
тј. наднационалним институцијама? Најпре, она настаје онда када
актери посматрају нови центар као циљ за себе. Затим, нова при
врженост се развиjа и као одговор на притисак који нови центар
моћи врши на актере у циљу њиховог усклађивања. Коначно, нова
приврженост је замишљена као посредно средство у циљу испуње
ња неког «коначног циља». Другим речима, они који имају највише
18) Tuomas Forsberg, «Explaining the Emergence of the ESDP: Setting the Research Agenda»,
Paper Prepared for the European Consortium for Political Reas earch (ECPR), Standing Group
for International Relations (SGIR) Conference, Turin, September 12-15, 2007, p. 8.
19) Bryan Collester, «How Defense «Spilled Over» Into the CFSP: Western European Union
(WEU) and the European Security and Defense Identity (ESDI)», in Maria Cowles Green,
Michael Smith (eds.), The State of the European Union, vol. 5, n° 1, 2001, pp. 384-386.
20) Amitai Etzioni, Political Unification Revisited. On Building Supranational Communities,
Lanham, Lexington, 2001, pp. xxx-xxxi.
21) Ernst B. Haas, The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces 1950-57, Stan
ford University Press, Stanford, 1958, p. 14.
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користи од процеса европске интеграције најпре су вољни да пре
несу своју приврженост на супранационалне институције.
Групе или појединци «окрећу» се супранационалним телима
и процедурама у циљу остварења политичких и економских ци
љева, а да притом нису привучени «европеизмом» као таквим.22)
Дакле, колективна идентификација са европским институцијама
не представља полазну тачку интеграције. Тако Хас наводи да «до
бри Европљани» нису главни креатори нарастајуће регионалне
заједнице», већ да је «процес формирања заједништва условљен
национално конституисаним групама са специфичним интересима
и циљевима, које су вољне и способне да прилагоде своје тежње
усмеравањем ка супранационалним средствима када се тај прео
крет чини профитабилним».23) Другим речима, идентификација са
процесом европске интеграције није неопходан услов за његову
реализацију. Радије, инструментални интереси воде ка иницијал
ној интеграцији (трансфер власти на нови центар), што затим усло
вљава идентификацију са новим центром.
Закључујемо, дакле, да неофункционалисти (Хас) нису твр
дили да грађење европског идентитета подразумева нестанак на
ционалног идентитета. Отуда европски идентитет не треба по
сматрати као феномен са збиром нула, што би значило да његово
јачање условљава опадање привржености или припадања некој
националној заједници. Међутим, како су повезани «вишестру
ки», тј. национални и европски идентитет? У ком су односу ова
два идентитета? Чини се да неофункционализам није дао одговор
на ова питања. Међутим, неки аутори настоје да објасне термин
вишеструког идентитета кроз неколико могућих релација. Тако
Томас Рис (Thomas Risse) издваја три могућа облика односа на
ционални/европски идентитет. Прво, ови идентитети могу бити
«угњеждени», замишљени као концентрични кругови. Овај модел
подразумева одређену хијерархију између осећаја припадности и
привржености. Тако нпр. национални идентитет чини језгро, док
европски идентитет представља спољни круг овог модела. Друго,
ови идентитети могу да се преклапају. Овај модел са собом носи
и одређени ризик, јер може да доведе до конфликта унутар особе,
и прихватања једног уз одбацивање другог идентитета. Трећи мо
дел је оно што Рис назива «мраморни колач»: национални и европ
22) Ibid.
23) Ibid., p. xiv.
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ски идентитет су испреплетани и неодвојиви, они су делови једног
«колача», мешају се и утичу један на другог.24)
Према неофункционалистичкој теорији, постоје три меха
низма у процесу европске интеграције који утичу на образовање
европског идентитета. Најпре, то је схватање идентитета као про
цеса «преливања» од инструменталног понашања ка интеграци
оном процесу. Другим речима, што су актери задовољнији спо
собношћу институција да остваре њихове интересе, то ће се више
идентификовати са њима. Овај механизам неки аутори називају
«идеационим» преливањем.25) Међутим, статистички подаци ука
зују и да не постоји повезаност између користи које државе могу
имати од чланства и европског идентитета. Примера ради, грађани
Португалије, Ирске и Грчке не показују високи степен идентифи
кације са ЕУ, иако су ове државе имале велике користи од чланства
у ЕУ.26) Исто тако, одређене интересне групе, на пример фармери,
који имају велике користи од чланства у ЕУ (заједничка пољопри
вредна политика), не показују велики степен привржености ЕУ.
Дакле, не мора неизоставно да значи да (као што налаже неофунк
ционалистичка логика) да оне (интересне) групе које имају нај
више користи од процеса интеграције, показују и највећи степен
идентификације са ЕУ.
Затим, неофункционализам налаже да инструментални ин
тереси који воде ка иницијалној интеграцији (трансфер власти на
нови центар), доводе до идентификације са новим центром («shif
ting loyalties»). Ова теорија је посматрала процес европске инте
грације као пројекат вођен од стране елита, док је занемарена при
врженост обичног грађанина процесу европске интеграције. Хас
је истицао да «нагласак на елитама у проучавању интеграције про
изил ази из бирократизоване структуре европских организација», у
којима кључне одлуке доносе елите, упркос противљењу, а често
и индиферентности јавног мњења.27) Ипак, указаћемо да је за нео
функционалисте ово било само привремено стање ствари, јер би
са све већим преносом надлежности на европски ниво, доношење
одлука од стране елита условило процес политизације у којем би
24) Thomas Risse, «Neofunctionalism, European identity, and the puzzles of European integra
tion» , Journal of European Public Policy, vol. 12, n° 2, 2005, pp. 295-296.
25) Ibid., p. 294.
26) Thomas Risse, «Nationalism and Collective Identities : Europe versus Nation-State?», in Paul
Heywood, Eric Jones, Martin Rhodes (eds.), Developments in West European Politics 2, Pal
grave Macmillan, New York, 2002, p. 81.
27) Ernst B. Haas, The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces 1950-57, op.
cit., p. 17.
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европска питања више укључивала грађане.28) Дакле, указује се
на различити степен социјализације елита и јавног мњења. С једне
стране, постоји већи степен идентификације са европским иден
титетом код елита, које су боље информисане и тесно повезане са
институцијама и правилима ЕУ. Међутим, постепено упознавање
грађана са ЕУ, и њена « видљивост » повећавају и степен приврже
ности обичног грађанина Европској унији.
Коначно, неофункционалисти указују на значај социјализа
ције у образовању европског идентитета. Процес социјализације
условљава да актер «пребацује» своје понашање са логике по
следица (logic of consequences) на логику прикладности (logic of
appropriateness). Ова неофункционалистичка премиса је блиска
конструктивистичком објашњењу развоја европског идентитета.
Према неофункционалистичкој теорији, супранационалне инсти
туције скоро аутоматски мењају код актера перцепцију заједнице
и осећај припадништва. Захваљујући процесу социјализације, ак
тери усвајају вредности и норме заједнице. Тако, кроз процес «на
викавања», актери прихватају супранационалне институције, што
затим доводи до преноса лојалности. Међутим, ово становиште је
у супротности са првим механизмом који заговара неофункциона
лизам, који је заснован на инструменталној логици последица. У
процесу социјализације, убеђивање игра посебно значајну улогу.
Указује се на значај свесног промовисања идентитета ЕУ од стране
институција ЕУ у циљу развоја осећаја « заједништва ». Тако поје
дини аутори тврде да је изградња идентитета ЕУ производ пријема
у чланство ЕУ, спољне пројекције идентитета ЕУ, одређења кон
цепта «Европе» од стране Европске уније, и развијањa посебних
симбола ЕУ.29)
Неофункционалистичко виђење развоја европског идентите
та блиско је конструктивистичком поимању овог појма. У чему је
стварни допринос неофункционализма, и да ли се уопште може
28) Liesbet Hooghe, Gary Marks, «A Postfunctionalist Theory of European Integration: From
Permissive Consensus to Constraining Dissensus», British Journal of Political Science, vol.
39, n° 1, 2009, p. 6.
29) Brigid Laffan, «The European Union and its institutions as «identity builders»; in Richard K.
Herrmann, Thomas Risse-Kappen, Marylinn Brewer (eds.), Transnational Identities. Beco
ming European in the EU, Lanham MD, Rowman&Littlefield, 2004, p. 75. Најпре, чланство
у ЕУ има значајан конститутивни ефекат на идентитет европских држава, јер се државе
у Европи дефинишу као чланице, не-чланице, или кандидати за чланство у ЕУ, и њихов
статус у Европи везан је за ове категорије. Исто тако, и симболи (заједничка застава,
пасош, возачка дозвола) представљају значајно средство захваљујући којем се образу
је нови оквир размишљања. Симболи повезују појединце за политички и друштвени
поредак тако што обезбеђују оријентације о интерпретацији света. Тако се код актера
постепено развија симболична димензија Уније- Ibid., p. 83.
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указати на различитост приступа неофункционализма и конструк
тивизма, када говоримо о изградњи европског идентитета? Како
је истицао сâм Ернст Хас, неофункционализам је претеча кон
структивизма.30) И Џефри Чекел (Jeffrey Checkel), један од водећих
конструктивиста, указује на процес учења и социјализације у ра
довима неофункционалиста.31) Према конструктивистичком стано
вишту, воља актера да продубе процес интеграције зависи од сте
пена идентификације са ЕУ. У том смислу, интеграциони процес
има трансформативни ефекат на актере, јер јача њихову идентифи
кацију са ЕУ. Кључни фактор у конструктивистичком становишту
је идентитет.32) Интеграциони процес је отуда виђен као производ
социјализације актера и промене идентитета. У основи конструк
тивизма је логика акције која је вођена «прикладношћу», а не «кон
секвенцијама». Воља актера да подрже процес европске интегра
ције зависи од степена идентификације политичких актера са ЕУ,
што не значи да се домаћи актери одричу националног идентитета,
који коегзистира са европским идентитетом. Конструктивизам се
подудара са неофункционализмом у становишту да се идентитфи
кација политичких актера са ЕУ повећава кроз процес директног
учешћа у пословима ЕУ (социјализација). Запажа се повезаност
конструктивизма са кључним аспектима неофункционалистичке
теорије, као што су социјализација, учење, пренос привржености,
редефинисање интереса, и, шире гледано, трансформативна пер
спектива. Кроз процес интеракције и праксе, стварају се структуре
које утичу на понашање и стварају идентитете.
*
*     *
Инсистирањем на значају супранационалних институција и
настојањем да објасни процес европске интеграције, неофункцио
нализам је пре свега фокусиран на регионалне интеграције. Ова те
орија је често упоређивана са федералистичком теоријом, будући
да придаје велики значај централним актерима (сурпанационалне
институције).
Неофункционализам је предвиђао образовање нових тран
снационалних идентитета на темељу Европске заједнице за угаљ
30) Ernst B. Haas, «Does Constructivism Subsume Neo-functionalism?», op. cit., p. 22.
31) Jeffrey Checkel, «Social construction and integration», Journal of European Public Policy,
vol. 6, n° 4, 1999, p. 557.
32) Frank Schimmelfennig, Berthold Rittberger, «Theories of European Integration : Assumpti
ons and Hypotheses», in Jeremy John Richardson, (ed.), European Union : power and policy
making, 3rd edition, Routledge, London, 2006, p. 88.
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и челик, који ће постепено прерасти у нови, европски идентитет,
уз постепено преношење националне суверености на институције
ЕУ. То је значило да преливање није само технички процес, већ
је формирање новог идентитета директно повезано са подршком
развоју институција ЕУ. Три су основне премисе на којима почива
неофункционализам: економско преливање довешће до социјалне,
културне и политичке интеграције; овај процес ће омогућити мир,
и подстаћи ће образовање новог супранационалног идентитета;
технократе, тј. недржавни актери ће постепено заменити шефове
држава и постати носиоци власти. То не значи да је овај процес
лишен конфликата, али ће се националне владе, са јачањем демо
кратског дискурса и плуралистичког представљања, убрзано при
ближавати једна другој.33)
За разлику од теорије међувладиних односа, која почива на
значају међудржавног преговарања, неофункционализам полази од
плурализма: групе, а не државе, централни су актери у интегра
ционом процесу. Конкуренција између интересних група усмерава
политички процес. Такође, неофункционализам наглашава супра
национални карактер процеса интеграције, што значи да надна
ционалне институције постепено преузимају водећу улогу у овом
процесу. Основна премиса ове теорије је да се са продубљењем
интеграционог процеса врши пренос «привржености» са наци
оналног на европски ниво. У разматрању образовања европског
идентитета, запажају се сличности неофункционалистичког и кон
структивистичког приступа. То се, пре свега, огледа у истицању
значаја процеса социјализације у образовању европског иденти
тета. Захваљујући процесу социјализације, актери усвајају вред
ности и норме заједнице. Тако, кроз процес «навикавања», актери
прихватају супранационалне институције, што затим доводи до
преноса лојалности са националног на европски ниво. Сличност
са конструктивизмом запажа се и у неофункционалистичком инси
стирању на преносу привржености, промени интереса, па чак и у
погледу заговарања трансформативног утицаја супранационалних
институција на актере. Међутим, оно што недостаје у неофункци
оналистичкој теорији је експлицитно објашњење промене иденти
тета. Запажамо противречност у истицању инструменталне логи
ке последица у понашању актера приликом промене идентитета,
и инсистирању на значају процеса социјализације. Све ово може
да наведе на закључак да, са развојем конструктивизма, неофунк
33) Tyler R. White, European Integration, Identity, and National Self Interest: the Enduring Na
ture of National Identity, Dissertation presented to the Faculty of the Graduate College at the
University of Nebraska, April 2010, p. 14.
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ционалистичка теорија, бар када је реч о појашњењу образовања
европског идентитета, губи на значају, превасходно због недостат
ка експлицитног објашњења промене идентитета. Али, можемо то
сагледати и на други начин. Не одбацујући значај неофункциона
лизма, можемо да тврдимо да конструктивизам представља «до
датну вредност», јер експлицитно објашњава промену идентитета.
Конструктивизам се не ослања на аутоматизам неофункционали
зма, већ се фокусира на политичке процесе социјализације у окви
ру институција ЕУ.34)

Dejana M. Vukcevic
IDENTITÉ EUROPÉENNE ET NATIONALE DANS
LE PROCESSUS D’INTÉGRATION EUROPÉEN
NE : VISION NÉOFONCTIONNALISTE
Sommaire
L’auteur de cet article envisage la ques tion de l’identité nationale
et européenne sous l’angle de la théorie néofonctionnaliste de l’intégra
tion européenne. L’analyse sera centrée sur la façon dont le néofoncti
onnalisme a lié l’identité européenne et le processus d’intégration, et
quelle importance a été accordée à l’identité nationale. L’auteur s’effor
ce de démontrer certaines limites de cette théorie, mais aussi les tentati
ves de sa revitalisation. L’objectif de cet article est de donner la réponse
à la question si la théorie du néofonctionnalisme, malgré de nombre
uses diffic ultés, peut constituer un cadre approprié pour expliquer le
développement de l’identité européenne. L’article sera divisé en deux
parties. Dans la première partie, on envisagera l’approche néofonction
naliste du processus d’intégration européenne. Dans la deuxième partie,
l’auteur traitera la question des identités européenne et nationale dans
la perspective de cette théorie, afin d’évaluer la validité de cette théorie
comme un cadre approprié pour expliquer le développement de l’iden
tité européenne.
Mots-clefs: identité européenne, identité nationale, théorie néofonctionnali
ste, intégration européenne, acteurs politiques.
34) Thomas Diez, «Europe as a Discursive Battleground : Discourse Analysis and European In
tegration Studies», Cooperation and Conflict, vol. 36, n° 1, 2001, p. 9.
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RÉSUMÉ
Selon la théorie néofonctionnaliste, trois mécanismes sont d’im
portance dans le processus d’intégration européenne quant à la forma
tion de l’identité européenne. D’abord, il s’agit de la compréhension de
l’identité comme un processus d’« engrenage » (spill-over) d’un com
portement instrumental au processus d’intégration. Ensuite, les intérêts
instrumentaux qui mènent à l’intégration initiale (transfert du pouvoir
vers le nouveau centre) conduisent à l’identification avec le nouveau
centre (« tranfert des loyautés »). Finalement, le néofonctionnalisme
souligne l’importance du processus de socialisation dans la formation
de l’identité européenne. Toutefois, cette théorie ne parvient pas à inter
préter, d’une manière explicite, le processus du changement d’identité.
On aperçoit la ressemblance du néofonctionnalisme et le constructivi
sme social, surtout en ce qui concerne la socialisation, l’apprentissa
ge, le transfert de la loyauté, redéfinition des intérêts et, d’une manière
générale, la perspective transformative. Cela peut indiquer que, avec le
développement du constructivisme social, la théorie du néofonctionna
lisme, du moins quand il s’agit d’expliquer la formation de l’identité
européenne, perd de son importance, principalement en raison de l’ab
sence d’interprétation explicite du changement de l’identité. Toutefois,
nous pouv ons également affirmer, tout en rejetant d’ignorer l’importan
ce du néofonctionnalisme, que le constructivisme représente une « va
leur ajoutée » car il explique clairement le changement d’identité. Le
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constructivisme ne repose pas sur le quasi-automatisme su néofoncti
onnalisme, mais se concentre sur les processus politiques de la sociali
sation au sein des institutions de l’UE.

*

Овај рад је примљен 10. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
20. јуна 2011. године.
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СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА
– КРИЗЕ ПОСЛЕ КРИЗЕ*
Сажетак
Финансијска и економска криза у свету последица је много
дубљих поремећаја и назнака опаснијих трендова. Србија је ушла
у економску кризу много пре избијања последње светске финан
сијске кризе. Земља ће осећати дуготрајне последице сопствене
кризе због спорих структурних реформи и погрешне макроеконом
ске политике, каква се водила. Висока државна потрошња, увоз и
задуживање у иностранству неће више бити могући због тога што
ће и земље од којих Србија зависи још осећати последице кризе.
Додатни проблем је што су на помолу нове кризе великих размера
у свету, због скока цена хране, а следеће ће бити због недостатка
неког ресурса као што је вода за пиће или енергија. Нове кризе ће
се манифестовати на различите начине на разним континентима.
Србија која јесте део Европе и света мора сопственим моде
лом макроекономске политике да се одбрани од негативних фак
тора који ће тек доћи из екстерног окружења, али и да се одупре
факторима који су деценијски генератор интерне кризе. Економ
ски проблем Србије нису локалне последице глобалне кризе, већ је
проблематичан њен модел раста.
Корени вођења деструктивне националне економије и поли
тике су дубоки. А нове турбуленције на економској сцени Србије
изазване новим кризама ће бити учестале и дуготрајне и додатно
ће погодити реални сектор и становништво. Нова социјална и ду
*

Овај рад је део истраживања на пројекту Моделирање развоја и интеграције Србије у
светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања, евиденциони
број 179038, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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жничка криза ће дубоко погодити највећи део предузећа, радника,
потрошача и кредитора. Догађаји који ће уследити још више ће
изоштрити друштвену и политичку кризу.
У време када се Европа и свет суочавају са новим кризама
намеће се питање: да ли је Србија каква је данас потребна Европ
ској унији?
Кључне речи: кризе после кризе, незапосленост, сиромаштво, кредити,
спољни дуг, корупција, Европска унија.

СВЕТСКА ФИНАНСИЈСКА И ЕКОНОМСКА КРИЗА
Светска финансијска криза глобалних размера је попримала
облике планетарне економске кризе. Премда су узроци кризе били
различите природе на разним континентима, истовремено је кра
јем 2008. године криза уздрмала Америку и Европу. Финансијска
криза на америчком тлу настала је на основу неконтролисаних пре
комерних шпекулација, надувавања цена некретнина, презадужи
вања на кредитним картицама, када су банкари са Wall Street-а због
дугова од једног билиона долара довели до економског краха скоро
цео амерички систем. До кризе је морало доћи јер је већ од почет
ка осамдесетих година у Сједињеним Америчким Државама вође
ња погрешне политике1). Заправо, да би у Сједињеним Америчким
Државама задржали потрошњу не повећавајући приходе, требало
је привући средњу класу да се задужује преко кредитних картица
за текућу потрошњу и да купи некретнине преко специфичних хи
потекарних позајмица. Велики проценат америчких домаћинстава
гомилао је дугове на својим кредитним картицама. Кредити и зај
мови давали су се свима, чак и оним најсиромашнијима. Најсиро
машнији су добијали кредите за некретнине иако се знало да они
те кредите неће моћи отплаћивати. Тако су камате расле2), приходи
су се смањивали, те је криза била неизбежна.
На другом континенту, Европи, криза је настала због тога
што су се кредити давали сиромашним државама, а не сирома
шним појединцима као што је то био случај у Америци. Ефекат и у
1) Влада и банке подстицале су задуживање становништва на све рискантније начине. За
кон Community Reinvestment из 1977. године подстиче економију задуживања, јер “при
тиска” банке и штедионице да позајмљују новац за социјално становање угроженим
заједницама. Па чак и када банке и штедионице не би хтеле да позајме новац неплате
жним клијентима, били су приморани да то ураде под притиском разних заједница. Ти
социјални кредити различитих квалитета намењени за мањинске заједнице у SAD су
давани људима уз паролу – “свако је власник свог стана или мора то постати”.
2) Каматне стопе су се кретале између 11 и 15 одсто, а могле су да буду и 29 до 34 одсто у
случају да плаћање касни. (Извор: Jacques Attali, La crise, et après?, Meander, 2009)
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првом и у другом случају - америчком и европском – испољио се
као глобална финансијска криза.
За насталу кризу одговорност сноси држава односно финан
сијске институције. Држава односно финансијске институције су
знале да дужници неће моћи да врате своје дугове тако да су оне
главни саучесници настајања глобалне кризе - искључиво због во
ђења својих погрешних политика, јер нису контролисале податке
о кредитној способности отплата дуга појединаца или компанија,
као и о кредитном рејтингу земаља. То је довело до светске финан
сијске и економске кризе.
Успоставило се да су одлуке3) донете крајем 2009. године у
Сједињеним Америчким Државама и Европи биле погрешне. У
Сједињеним Државама огроман број домаћинстава остао је без до
мова због немогућности да отплаћују рате кредита, а тај тренд од
узимања некретнина настављен је и даље.
Погрешне одлуке које су се доносиле у Европи довеле су до
тога да се она данас суочава с најозбиљнијим проблемима. А они
се виде у томе што се изгубило поверење у банке којима су дати
кредити као и поверење у владе неких презадужених држава.
Криза с којом су се у 2010. години суочиле Грчка и Ирска уз
дрмала је еуро и наговестила немогућност отплате дугова. У годи
нама које долазе, скоро за све државе чије економије су нестабил
не изазов ће бити начин како да се реши: отплата дугова, успорен
привредни опоравак, стопа незапослености и смањење конкурент
ности. Нарочито ће бити погођене оне земље које не буду инвести
рале у инфраструктуру, технологију и образовање. Најтежи терет
кризе, која ће још потрајати, поднеће сиромашни уместо они који
су до финансијских проблема довели и кризу искористили да изву
ку корист за себе.
Пошто је криза у свету рефлексија великих поремећаја и на
знака опаснијих трендова узрокованих недостатком новца, финан
сијски сектор мора да позове владе многих држава да отплате ду
гове, па и по цену друштвених потреса4). Као могућност види се и
отписивање дугова власницима некретнина, а у неким случајевима
и појединим владама. Овакво размишљање има смисла - јер би се
3) Амерички званичници су правили грешке. Наиме, они нису понудили довољно гаран
ција банкама, а нису подстакли ни разговоре о отплати кредита презадужених власника
некретнина. Исто тако, цене нису враћене на нормални ниво, а нису створени услови ни
за повећање стопе запослености.
4) Аргентина је у раздобљу између 1999. и 2002. године после реконструкције дугова ве
ома брзо повећала вредност бруто домаћег производа, док је 2009. године национални
доходак скоро двоструко увећан у односу на раздобље кризе.
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у супротном дугови нагомилали па би појединци и државе имали
нове трошкове праћене банкротством.

РАЗМЕРЕ  КРИЗЕ У СРБИЈИ
Србија која јесте део Европе и света није заобиђена од свет
ске кризе. Међутим, и да није дошло до светске финансијске и еко
номске кризе, Србија би била у кризи. Другим речима, Србија је
била у кризи много раније због примене погрешног економског
модела односно погрешне макроекономске политике, и “плитких”
реформи које су перманентно вођене од стране економских и по
литичких структура на власти.
Узроци кризе у Србији генерисани су изнутра и имају дубо
ке корене. Деструктивна национална економија и неконкурентне
привредне структуре су се годинама финансирале. Узрок слабље
ња националне економије јесте годинама акумулирани диспаритет
између извоза и увоза, који је изузетно неповољан за привреду, јер
се она суочава са губицима који се додатно увећавају због великих
кредита индексираних у девизама (најчешће у еурима), које је при
вреда узела. Као последица великог обима кредита и незадрживе
кредитне експанзије домаћих банака у протеклом раздобљу насту
пила је презадуженост у сектору предузећа. Крајем 2008. године,
криза у Србији је попримила велике размере јер је земља почела да
грца у девизним кредитима. Шире деловање глобалне економске
кризе и пресахле инвестиције којих је у Србији било све мање до
веле су земљу на ивицу економског краха. То би се и догодило да
нису прискочиле у помоћ међународне финансијске институције
убацивањем великих износа кредита у Србију. Али, земља је изву
чена из проблема само на кратак рок. Интерна и екстерна стабил
ност земље и даље ће бити неизвесна.
Због вођења погрешне економске политике која не даје до
бре резултате, јер политичке партије - тачније економске елите по
диктату политичких партија - креирају економску политику, а и
због несређеног привредног амбијента, економске вибрације се ре
флектују изузетно неповољно на економску слику Србије. Од краја
2008. године до краја 2010, што значи за само две године у Србији
је без посла остало преко 400.000 људи5), од тога је око 200.000 љу
5) Извор: Albert Jager, шеф мисије ММФ, изнео податак у средствима јавног информиса
ња, доступно 16.02.2011. године.
Али подаци Републичког завода за статистику драстично се разликују од података
ММФ-а. Према званичној статистици, од почетка глобалне кризе октобра 2008. године
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ди заиста остало без посла, а других око 200.000 односи се на оне
који су престали да раде у сивој економији.
Застрашујући су подаци да је у Србији запослено свега око
1,8 милиона људи, при чему је њихова просечна зарада6) 375 еура и
међу најмањим је на Балкану; преко 1,6 милиона пензионера7) има
просечну пензију око 188 еура; број незапослених досегнуо је око
милион људи; око 650.000 запослених нередовно прима плату; око
130.000 ради а не прима плату; преко два милиона грађана је изу
зетно сиромашно; више од 650.000 људи се налази испод тзв. гра
нице сиромаштва или је на самој граници – а то значи да не може
да задовољи ни најосновније потребе; око 80.000 људи храни се у
народним кухињама. Пад животног стандарда је галопирајући. Са
друге стране у Србији број богаташа расте. То су углавном јавни
функционери8) и ранији богаташи који су због своје блиске везе са
структурама на власти увећали своје богатство.
Када се погледају други макроекономски показатељи ситуа
ција је следећа.
Бруто домаћи производ (БДП) у 2010. години повећан је за
1,5 одсто9) и потицао је од извоза10) и инвестиција. Пројектована
стопа раста БДП-а од три одсто у 2011. години је тешко остварива,
због спорог развоја земље. Реална инфлација у 2010. години била
је 11 одсто, само зато што је власт значајна поскупљења одложила
до краја 2010. године у Србији незапосленост је повећана са 14 на 20 одсто односно за
више од 100.000 људи изгубило је посао. (Извор: РЗС, доступно 16.02.2011. године).
6) Просечна зарада без пореза и доприноса у Србији, исплаћена у децембру 2010. године,
износила је 39.580 динара, док је просечна пензија код категорија: запослени износила
22.205 динара, самосталне делатности 21.736 динара и пољопривредници 8.344 динара.
(Извор: ПИО, доступно 27.02.2011. године).
7) За годину дана, тачније од 2009-2010. године, број пензионера се увећао за 22.913. (Из
вор: ПИО фонд, доступно 27.02.2011. године).
8) Агенција за борбу против корупције изнела је податак да је преко две хиљаде јавних
функционера знатно повећало имовину и приходе у 2010. у односу на 2009. годину, и
поред тога што су им у том раздобљу плате биле замрзнуте. (Извор: Агенција за борбу
против корупције, доступно 11.02.2011. године).
9) Овај податак треба узети са резервом – јер се показало код показатеља за незапосленост
у Србији да подаци националне статистике (РЗС) се разликују од података међународне
институције (ММФ).
10) Раст извоза у 2010. години је обезбеђен углавном захваљујући већој продаји производа
црне и обојене металургије и пољопривредних производа. Укупна размена са светом
била је у вредности 20 милијарди еура, што је повећање од 14,6 одсто у поређењу са
2009. годином. На укупне резултате спољнотрговинске размене утицало је слабљење
динара. (Извор: Републички завод за статистику, доступно 01.02.2011. године).
Иначе, спољнотрговински дефицит Србије у 2010. години износио је 5,2 милијарде еура
и за 5,7 одсто мањи је него у 2009. години. (Извор:Републички завод за статистику, до
ступно 01.02.2011. године).

115

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 111-134.

за 2011. годину. Због тога ће држава у 2011. години тешко задр
жати инфлацију на циљаном нивоу од 4,5 плус-минус 1,5 одсто.
Поред обуздавања инфлације, највећи изазови за владу Србије у
2011. години биће да одржи буџетски дефицит11) на нивоу плана од
4,1 одсто БДП-а и да не дође до ребаланса буџета. На средњи рок,
остаје проблем високе стопе незапослености, која се преноси и на
сиромаштво.
Инвестиције су покретач свакога развоја. Али последњих го
дина се бележи јако мали прилив инвестиција у Србију. Због тога
су у раздобљу које је иза нас кредити узимани како би се покренуо
развој. Тако, на пример, највећа кредитна експанзија у Србији за
бележена је од 2004. до 2007. године, када је бруто друштвени про
извод растао по високим стопама. Од 2008. године када је кредит
ни раст био мањи бележи се и мањи привредни раст. Развој бележе
само они сектори који су у директној вези са банкарским сектором.
Привреди Србије није погодовао ни прецењен динар. Наиме,
у условима прецењеног динара јако је ризично улагати у производ
њу. Због тога су се српски тајкуни везивали за сектор трговине и
услуга. Јако мало иностраних инвестиција је пласирано ка произ
водњи намењеној за извоз. Кредити који су улазили у Србију усме
равани су ка становништву које је тим новцем куповало иностра
ну робу. То је довело до тога да је данас национална индустрија у
озбиљним проблемима, а грађани су презадужени.
Становништво и предузећа која се задужују12) преузимају на
себе велики ризик13). Тврдња економских експерата на власти да је
11) Буџетом за 2011. годину планирани су приходи државне касе од 724,4 милијарде динара
и расходи од 844,9 милијарди, тако да би дефицит био 120,5 милијарди динара. (Извор:
Министарство финансија Републике Србије, доступно 10.02.2011. године.)
12) У 2010. години просечна задуженост грађана износила је 749 еура или 79.041 динар, од
чега је дуг по кредитима био 668 еура или 70.465 динара по становнику. Током 2010.
године потрошачки кредити остварили су раст од 46,1 одсто и достигли су 39,9 милијар
ди динара, готовински кредити порасли су за 32,6 одсто и достигли су 129,9 милијарди
динара, док су стамбени кредити забележили раст од 31,4 одсто, и достигли су 286,2
милијарде динара.
Кредити предузећима током 2010. године повећани су за 21,5 одсто и достигли су суму
од 1.165 милијарди динара, док су кредити предузетницима остварили раст од 17,7 од
сто и достигли су 51,8 милијарди динара. (Извор: Удружење банака Србије, доступно
19.01.2011. године).
13) У последњем кварталу 2010. године реални раст кредита предузећима је убрзан, а ста
новништву успорен. Учешће девизних и индексираних кредита 2010. године је смањено
за шест процената и у децембру је износило 69,5 одсто, а то значи да је 40 до 50 одсто
новоодобрених кредита било у динарима. (Извор: Удружење банака Србије, доступно
19.01.2011. године).

116

Снежана Грк

Србија и Европска унија - кризе после кризе

Србија најмање задужена у Европи има оправдање само у чиње
ници да су у Србији (уз Босну и Херцеговину) и зараде најниже14).
Пошто ништа није урађено како би се поправио кредитни
рејтинг земље, који је тренутно на нивоу ББ-, а мало је вероватно
да ће он током 2011. године бити побољшан, тешко је очекивати да
ће доћи до експанзије кредита, односно оживљавање банкарског
сектора ако нема оживљавања привреде15).
Спор опоравак привреде јесте економски неуспех владајућих
структура, које су стимулисале туђу а не националну економију. До
спорог реструктурирања привреде довео је слаб концепт привати
зације, посебно реструктурирање јавних предузећа, пролонгирање
реформи, неоправдан оптимизам када су у питању стране директне
инвестиције, споро прилагођавање привредног амбијента, неефи
касна политика запошљавања, недовољна изградња институција
за подстицање конкуренције. Све то је утицало да привреда, а на
рочито пољопривреда, буде у незавидном стању због неликвидно
сти и неконкурентности на међународном тржишту. Србија није
спремна за европску конкуренцију када на снагу ступи потпуна ли
берализација трговине пољопривредно-прехрамбеним производи
ма са Европском унијом. Другим речима, либерализација ће задати
ударац пољопривреди јер ће се у кризи наћи већина домаћих по
љопривредника. Да би ефекти тог кризног удара били мање болни,
потребно је приступити мерама које би довеле до конкурентности
аграра и подизања продуктивности.

СРБИЈА У ЗАМЦИ НОВИХ КРИЗА
Државе које су у еурозони, а и оне које су изван ње, због бу
џетског дефицита16) и великог процентуалног учешћа дуга у бруто
14) Вредност зарада пада у истом проценту колико је смањена вредност динара. То је разлог
што велики део становништва (људи са минималним зарадама, пензионери, незапосле
ни) немају финансијских средстава за преживљавање. Тај угрожени део популације не
занима да ли је национална валута пливајућа или фиксна. Њих искључиво интересује
како преживети.
15) У 2011. години ће бити издвојено 1,2 милијарди динара за субвенционисане кредите за
ликвидност, а то је три пута мање него ове и претходне године. (Извор: Министарство
економије, доступно 10.02.2011. године.)
16) У 2009. години код просека еурозоне буџетски дефицит је учествовао у бруто домаћем
производу 6,9 одсто, а процена је да је у 2010. години код просека еурозоне учешће дуга
у БДП било чак 84,0 одсто.
У 2009. години буџетски дефицит је учествовао у БДП код Грчке 12,7 одсто, Ирске 11,7
одсто, Шпаније 11,4 одсто, Португала 9,3 одсто, Француске 8,4 одсто, Италије 5,1 одсто,
Немачке 3,2 одсто. Прогноза је да у 2010. години учешће дуга у БДП износи код Грчке
124,9 одсто, Ирске 82,9 одсто, Шпаније 66,3 одсто, Португала 84,6 одсто, Француске
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домаћем производу већ 2009. године су почеле да упадају у замку
дужничке кризе.
Према критеријуму Светске банке, високозадужена земља је
она чији спољни дуг износи 80 одсто БДП. Србије је већ ушла у
замку дужничке кризе. Озбиљно треба да забрињава податак да
великом брзином расте спољни дуг17) земље. Србија се приближава
зони односно граници високозадужених држава. Учешће укупног
спољног дуга Србије у БДП-у расте. Тако на пример, крајем децем
бра 2010. године оно је износило 79,6 одсто БДП-а. Разлог за ово
лики раст је пад економске активности и слабљење динара.
Ако се продужи финансијска криза, то би могло довести до
још снажнијег пада БДП-а, и могло би доћи до великих дужнич
ких проблема, будући да јавни дуг односно спољни дуг јавног сек
тора18), и дуг приватног сектора19), процентуално расте у БДП-у.
Званични државни подаци о јавном дугу20) Србије односно његово
учешће у БДП-у (41,5 одсто) разликују се од података које је обја
82,5 одсто, Италије 116,7 одсто, Немачке 76,7 одсто. У проблему је и Велика Британија
која није у еурозони. Буџетски дефицит у 2009. години у Великој Британији износио је
12,6 одсто, а прогноза је да у 2010. години дуг у овој држави је 80,3 одсто бруто домаћег
производа. (Извор: GRAPHIC NEWS, доступно 12.02.2010. године).
17) Спољни дуг Србије на крају 2010. године износио је 23,78 милијарди еура, што је за
999,4 милиона еура било више наго на крају 2009. године. Главница спољног дуга је
23,5 милијарди еура, за наплату је доспело 1,5 милијарди, а редовна камата је 270 ми
лиона еура. (Извор: Народна банка Србије, доступно 10. 02. 2011. године). Дугорочни и
средњорочни дуг је 21,93 милијарде еура, а краткорочни дуг према иностранству је 1,83
милијарде еура, и клиринг 0,02 милијарде еура. (Извор: Народна банка Србије, доступ
но 10.02.2011. године).
18) Спољни дуг јавног сектора на крају 2010. године износио је 9,1 милијарди еура, од чега
је највећи део дуга централне власти, то јест владе Србије био 7,3 милијарде еура, док
је задуживање НБС било 1,6 милијарди еура. Влада највише дугује Париском клубу и
то 1,9 милијарди еура, затим Међународној банци за обнову и развој (ИБРД) 1,4 мили
јарде еура, Европској инвестиционој банци (ИЕБ) 864,8 милиона еура, док је дуг према
Међународном монетарном фонду (ММФ) 449,5 милиона еура. (Извор: Народна банка
Србије, доступно 10. 02. 2011. године).
19) Спољни дуг приватног сектора на крају 2010. године износио је 14,71 милијарди еура.
Средњорочни и дугорочни дуг износио је 12,88 милијарди еура, а краткорочни дуг био
је 1,83 милијарде еура. (Извор: Народна банка Србије, доступно 10. 02. 2011. године)
Велики проблем за земљу је дуг приватног сектора. Овај проблем дуга приватног сек
тора мора да се реши репрограмом. Ако се то не уради, односно ако банке почну да
наплаћују своје дугове, последице по саму привреду би биле катастрофалне. Дошло би
до даљег гушења привреде. Да би се ублажиле негативне последице, уколико компаније
не могу да врате дуг – држава мора да им прискочи у помоћ. Али држава ће се суочити
са великим проблемом, због курсног ризика, јер се домаћи корпоративни сектор заду
живао у страним валутама.
20) Јавни дуг Србије на крају 2010. године био је 12,17 милијарди еура, што је 41,5 одсто
бруто домаћег производа. Директне обавезе државе на крају децембра 2010. износиле
су 10,5 милијарди еура, од чега је унутрашњи дуг био 4,57 милијарди еура, а спољни
дуг 5,89 милијарди еура. Укупне индиректне обавезе државе биле су 1,7 милијарди еура.
(Извор: Министарство финансија Републике Србије, доступно 19.01.2011. године).
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вио ММФ21). Наиме, ММФ је влади Србије упутио упозоравајуће
податке по којима је јавни дуг Србије већ досегнуо до нивоа од 45
одсто22) БДП-а, што је максимална граница установљена фискал
ним правилима.
Превисока државна потрошња, преко 44 одсто бруто дома
ћег производа23), штети економском потенцијалу земље. Другим
речима, државна предузећа која послују са губицима представљају
терет по фискалну равнотежу земље. Уколико се не испоштују фи
скална правила Србија ће имати тешкоће да сервисира дуг односно
она ће упасти у замку немогућности отплате свог спољног дуга.
Уважавајући поузданост податке ММФ-а, држава према фи
скалним правилима не би имала право да се више задужује 2011.
године. То значи да би Србија или морала да крши сопствена пра
вила о фискалној одговорности (када би се задуживала) или да од
устане од бројних позајмица и емисија обвезница, којима планира
да финансира буџет.
Проблеми регије24) дубоко су повезани с остатком Европе, јер
су домаће банке у власништву матичних банака из ЕУ, па решење
кризе у којој се налази Србија лежи искључиво у координираном
одговору Европске уније и међународних финансијских институ
ција. Зато би за Србију најбоље било да закључи нови аранжман са
ММФ-ом, јер само на тај начин може да убеди пословне банке25)
да не смањују обим кредита предузећима, и да покаже свету како
је овај простор под контролом ММФ-а.
Поред дужничке кризе Србији прети велика опасност од со
цијалне кризе.
У Србији је дубина социјалних проблема велика. Због еко
номских специфичности поларизација становништва на сиро
машне и богате је изразито велика. Страх да ће изгубити радна
21) Јавни дуг је износио 44 одсто БДП-а на крају 2010. године. (Извор: ММФ, доступно
16.02.2011. године).
22) Извор: ММФ, доступно 16.02.2011. године.
23) Извор: „The Heritage Foundation“, The Wall Street Journal, доступно 13. 01. 2011. године.
24) Филијале западних банака у источној Европи, укључујући и оне у Србији, могле би у
догледној будућности да изгубе више стотина милијарди долара у виду ненаплативих
дугова.
25) После разговора са ММФ-ом, крајем фебруар а 2011. године, о “надзираном аранжману”
из предострожности, објављена је информација да се држава Србија задужује за 400 ми
лиона долара код Societe Generale Bank-e, за покривање буџетског дефицита и за давање
државних гаранција јавном предуз ећу “Jugoimport SDPR” за извозни посао склопљен са
Алжиром, чија вредност је 280,8 милиона еура. Овај кредит ће бити узет у еурима, али
у вредности од 400 милиона долара и на 72 месеца, уз гаранцију Светске банке. (Извор:
Министарство финансија Србије, доступно 22. 02. 2011. године).
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места присутан је код радника, нарочито у производном сектору.
Истовремено, високи слој банкара и људи, са сумњивим квалите
тима, који су блиски власти преузима државну моћ, користећи је
за испуњавање сопствених интереса. Будући да богаташи из сенке
воде државну политику криминал и корупција26) расту, јер држава
нема полуге моћи да се томе супротстави због тога што је судство
у рукама малог броја моћника на власти. Наиме, власти не осуђују
званичну корупцију, а истраге су углавном политички мотивиса
не. Такво стање неће моћи вечно да траје. Границе издржљивости
трпљења од стране радника ће експлодирати и доћи ће до штрај
кова великих размера. Уопштено говорећи, недостатак социјалног
концепта гура земљу у озбиљне проблеме, јер број сиромашних
стално расте.
Због тешке економске ситуације владу Србије интересује са
мо како доћи до новца. Политика владе Србије је популистичка, јер
да би данас српска власт обезбедила милијарду или милијарду и по
еура страног новца, и тако ублажила социјалне тензије, спремна је
да прода најуспешније домаће предузеће “Телеком”, и то када није
најбоље време за продају јер је земља још у кризи. Овога пута има
ли би исти сценарио као 1997. године, када је продат део Телекома
како би се ублажила криза у тој години. Продати предузеће како
би се дошло што пре до новца, знајући унапред да ће његова цена
бити мања него у нормалним економским околностима, потпуно је
неразумна одлука. Власт ће добијеним новцем од продаје Телеко
ма “куповати” социјални мир (трошећи новац на плате и пензије) и
“куповати” за себе политичку подршку. Али, то ће бити јако лоше
за национални интерес односно државу и становништво27). Новац
26) Корупција је тамо где има највише новца и где су највећа дискрециона овлашћења.
Спреге политичких странака и тајкуна су под окриљем власти. Међу странкама на вла
сти и опозиције као да постоји прећутан договор да се такав систем очува што дуже,
јер се очигледно финансирају из истих извора. Према истраживањима, највише коруп
ције у Србији има у финансирању политичких странака, здравству, грађевинарству и
урбанизму и финансирању инфраструктурних пројеката. Политичке странке у Србији
главни су извор корупције. Сумњиви начин финансирања политичких партија, тајност
финансирања, јавне набавке, нетранспарентност трошења новца пореских обвезника,
постављање искључиво страначки подобних на јавне положаје, притисак владајућих
структура на правосуђе, као и непостојање или блокада институција, допринели су оце
ни да Србија већ неколико година заредом стагнира у борби против корупције. То потвр
ђује податак Transparency Internaтional који је објавио индекс перцепције корупције
за 2009. годину. У извештају Transparency Internaтional Србија је оцењена индексом
корупције 3,5 и заузела је 83. место међу 180 земаља (два места боље него 2008. године).
Али, треба да забрињава што се Србија и даље налази међу земљама које имају значајне
проблеме са корупцијом.
27) Процењена вредност Телекома у еурима коју ће израдити потенцијални инвеститор ди
ректно зависи од нивоа девизног курса на дан процене. У случају настављања депреси
јације динара до тренутка продаје Телекома његова вредност могла би бити обезвређена
износом који се мери стотинама милиона еура.
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ће се брзо потрошити и треба очекивати веома брзо да Србију за
деси нови финансијски колапс. Тадашња власт ће морати да моли
светске финансијере за нови репрограм и рефинансирање спољних
дугова.
Сиромаштво ће у Србији бити присутно све док се не напра
ви добар социјални концепт и ефикасна политика запошљавања.
Међутим, проблем на тржишту рада неће бити отклоњен ако обра
зовне институције не стварају кадрове који се траже у земљи, а не
да производе “армију” образованих који сутра не могу да нађу за
послење. И онда долази до “одлива мозгова”. То је интелектуални
капитал који се неповратно губи.

СПОР ЕКОНОМСКИ РАСТ У СВЕТУ
И ПРОБЛЕМИ У ЕУРОЗОНИ
Економски раст развијеног света, због глобалне финансијске
кризе, биће успорен у 2011. години (раст БДП-а од 2,4 одсто28)), уз
скромни напредак у 2012. години (2,8 одсто29)). Светска банка про
цењује да ће економски раст у ЕУ на лето бити само 1,4 одсто30),
док за САД ова институција прогнозира опоравак од 2,8 одсто у
2011. години. Међутим, Међународни монетарни фонд има своје
процене за 2011. годину. По њима би глобални привредни раст био
4,3 одсто.
Прогноза за југоисточну Европу31) је да ће у 2011. и 2012. го
дишњи раст БДП-а бити 2,0 одсто односно 3,1 одсто; инфлација 5,1
одсто односно 3,8 одсто; удео кредита у БДП-у 58,2 одсто односно
58,8 одсто; удео депозита у БДП-у 46,7 одсто односно 46,9 одсто;
враћање инвестиција 0,7 одсто односно 0,9 одсто.
За равномернији опоравак региона велике ризике предста
вљају дужничка криза у ЕУ, одлив капитала према земљама у раз
воју и нагли скок цена хране32). У 2011. години економски развој у
најбогатијим земљама света биће јако спор и неће бити довољно
28) Извор: Институција The Bretton Woods, доступно 14.01.2011. године.
29) Извор: Институција The Bretton Woods, доступно 14.01.2011. године.
30) Извор: Светска банка, Глобалне економске перспективе за 2011. годину, доступно
14.01.2011. године.
31) Извор: UniCredit SEE Strategic Analysis, доступно 27.01.2011. године.
32) Почетком 2011. године настали су нереди и пад режима у арапским земљама због скока
цена хране коју оне не производе. Уследиће и нове кризе, које ће доћи на разне начине.
Следећи проблем ће бити недостатак неког ресурса као што је вода или енергија. Енер
гија је већ постала проблем.
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радних места за десетине милиона људи који су остали без посла
током последње рецесије.
На силазној привредној путањи у 2011. години наћи ће се
Турска33), као и државе које су изложене економским превирањима
у зони еура, као Бугарска и Румунија.
Богатом свету, као што су САД, Велика Британија, Немачка и
Француска, почетком 2011. године су стигла упозорења34) да ће мо
рати да заоштре контролу трошења новца на здравство и пензије, а
све у циљу да се изборе са својим растућим дуговима. Светска бан
ка је проценила да ће светска привреда у 2011. години остварити
збирни раст БДП-а од 3,3 одсто (у 2010. години он је био 3,9 одсто).
Такође, према њиховој процени Азија, Подсахара и низ ла
тиноам
 еричких економија наставиће са постојаним, мада нешто
успоренијим, него 2010. године, привредним растом. Скок цена
нафте, других енергената и индустријских метала подстаћи ће у
2011. години привредни раст Русије на 4,2 одсто (у 2010. години он
је био 3,8 одсто). То ће допринети стабилизацији економске ситу
ације на ободу Персијског залива и задржати пад привредног раз
воја Казахстана.
Генерално посматрајући, земље у развоју оствариће у 2011.
години привредни раст у просеку од око шест одсто. Очекује се да
ће бољи привредни раст од просека имати Кина, и он би био 8,7
одсто (у 2010. години он је био 10,0 одсто), затим Индија 8,4 одсто
и Перу 6,2 одсто.
Економија Запада се суочава са изгубљених наредних десет
година. Еуро и долар су нестабилни, државни дугови енормно ра
сту, цена злата расте, Кина економски надјачава Немачку и Јапан.
Нова декада ће донети велике проблеме Европској унији. Настаће
нова криза због дугова и криза због сиромаштва. У наредним го
динама треба и даље рачунати на ниски привредни раст, високу
незапосленост и сиромаштво. Последице кризе због дугова и даље
ће тешко оптерећивати државе у Европској унији.
Стопа привредног раста у ЕУ у последњем кварталу 2010.
године говори да су земље чланице Уније различито поднеле кризу.
С једне стране, брз опоравак привреде крајем 2010. године имале
33) Турски бруто друштвени производ ће у 2011. години бити преполовљен са прошлогоди
шњих 8,1 одсто на 4,1 одсто због осетно мањег извоза, и инвазије шпекулативног новца.
А по мишљењу експерата Светске банке – тесне финансијске везе са Грчком претња су
привредном оздрављењу Бугарске и Румуније.
34) Међународна агенција за кредитни рејтинг Mudiz упутила је упозорење у јануару 2011.
године.
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су Аустрија и Холандија, а, с друге стране, Грчка, Италија, Шпани
ја и Португал имале су стопе “вртоглавог” економског пада.
Министри финансија ЕУ састали су се средином фебруара
2011. године како би дефинисали повећање фонда за посрнуле еко
номије еурозоне. Па ипак, до значајнијег договора није дошло. И
даље се наставља притисак на Грчку да што брже преструктурише
спољни дуг, а Португал да, након Ирске, затражи спољну финан
сијску помоћ од ММФ-а. Постоји још чланицама еурозоне којима
је потребна финансијска помоћ да би стабилизовали своје пољу
љане економије. Ради тога се проширује садашњи35) кризни фонд
за спас чланица еурозоне које се налазе пред стечајем. Трајни фонд
који би био као “појас за спасавање” посрнулих економија требао
би да ступи на снагу од 2013. године. Тај кризни фонд би требао да
располаже са 500 милијарди еура36), а такође да буде проширен и
са другим прилозима. Заправо, тај износ би требало да буде увећан
за прилоге ММФ-а и добровољне прилоге нечланица еурозоне, али
њихови износи се још не знају.
Из садашњег кризног фонд пружа се помоћ Ирској, међутим
служи и за спасавање других економски посрнулих земаља, као на
пример Грчке. Пошто долази до пражњења новца у фонду, у по
следње време помиње се и луксембуршки фонд који би требало
да помогне тим земљама да откупе своје државне обвезнице и тако
смање дугове. Но, презадужене чланице еурозоне морају и само
стално да изналазе начине да враћају дужничке обавезе.

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА
Уважавајући прогнозе глобалног привредног раста, а и због
чињенице да је еурозона суочена са дужничком кризом, и са падом
удела у светској трговини, као и велике незапослености у ЕУ а на
рочито у државама које су у еурозони – није реално очекивати брз
пријем Србије у Европску унију све до опоравка светске економи
је37) а пре свега економије западних земаља. Велика је вероватно
35) Садашњи фонд за спасавање економски посрнулих земаља еурозоне располагао је са
440 милијарди еура. Али због високих сигурносних гаранција за пружање помоћи фи
нансијски угроженим државама, на располагању је било највише 250 милијарди еура.
36) Извор: Jean-Claude Junker, председник еурозоне, Deutsche Welle, доступно 19. 02. 2011.
године.
37) Постоје наговештаји, на темељу информација о тржишту рада, да се Америка прибли
жава крају рецесије. Процена је да ће привредни раст ове године у Америци премашити
три одсто. У Европској унији се очекује привредни раст од једва један одсто, мада се
за мањи број углавном малих држава предвиђа негативна стопа раста. Али у Европи се
још увек не може говорити о почетку опоравка привреде. Треба очекивати током целе

123

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 111-134.

ћа да ће се опоравак привреде западних земаља осетити тек 2020.
године.
Европа мора да се мења. Њена темељна реформа је неоп
ходна ако континент жели да заузме значајно место у посткризном
свету. Међутим, мора да се мења и Србија односно њена економија
ако жели да заузме своје место у Европској унији.
Опоравак привреде Србије ће бити много дужи него што се
очекивало. Будући да је Србија у протеклих девет година, тачније
од 2000-те до 2009. године, имала просечан раст БДП од 5,4 одсто
биће јој потребан веома дуг временски период да се врати у групу
средње развијених земаља, у којој се налазила 1989. године38).
Србија каква је данас економски не одговара Европској уни
ји. Она би само представљала додатно оптерећење за Унију. Као
што је већ напред речено, због последица дужничке кризе и неза
послености у неким земљама чланицама ЕУ створене су велике
дилеме о даљем проширењу Уније.
Србија ће имати доста препрека за стицање статуса канди
дата за улазак у Унију и пуноправно чланство у Европској унији.
Представници власти су доставили одговоре на Упитник Европ
ској комисији (ЕК), али је то само један корак на путу ка Унији.
Следи проверавање истинитости датих одговора на Упитник. А
највероватније да ће бити и додатних питања од стране ЕК на дате
одговоре. То ће продужити време чекања за отпочињање разговора
са Бриселом. Пошто Србија није завршила започете реформе за њу
је најважније да се у међувремену фокусира на завршавање рефор
ми. Не само зато што је то захтев ЕУ, него пре свега због саме Ср
бије, односно развоја земље, развоја правне државе и демократије.
Србији су данас неопходне дубље реформе у сврху смањења
бирократије и корупције, као и реформе судства које је подложно
уплитању политике. За оштре резове у реформи неопходна је по
литичка воља односно институционална подршка. Нажалост, ин
ституције у Србији не могу регуларно да профункционишу јер су
под утицајем политичких моћника. То је кочница бржих промена
у реформи земље.
2011. године, а и надаље, наставак негативних кретања на тржишту рада. Европа ће се
суочити са стагнацијом. Стагнација у Европи може дуже да потраје. У другим деловима
света привредни раст се убрзава или се стабилизује, што је добро за оне који траже за
послење.
38) Према статистичком моделу процене су следеће. Да је Србија од 2000-те године имала
просечни годишњи раст од 10 одсто, било би јој потребно 21. годину да се врати на ниво
из 1989. године. Те године је она била у групи средње развијених земаља.
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Примање нових чланица – каква је Србија – не би донело бо
љитак садашњим државама ЕУ. Зато је мало вероватно да ће Уни
ја бити спремна да брзо апсорбује Србију39), јер Србија има низ
озбиљних нерешених проблема. Најважнији међу њима су питање
Косова, а које се односи на дефинисање спољњих граница40) Ср
бије, затим нерешена питања с Хашким судом, те потреба да се у
Србији спроведу корените унутрашње реформе. Ово мора бити те
мељан и дуготрајан посао, који неће моћи да се реши без великих
тешкоћа. Стога је мало вероватно да ће Србија у 2011. години моћи
да испуни све услове за отпочињање приступних преговора за сти
цање статуса кандидата.
У извештају Европске комисије наводи се да би Србија до
јуна ове године морала да реши структурне проблеме у области
управе, владавине права, независности судства, независне и ефи
касне улоге парламента. Међутим, политички догађаји и рекон
струкција владе Србије пролонгираће очекивања ЕК.
Замор од проширења ЕУ и проблеми са којима је Унија зао
купљена одлажу до даљњег пријем Србије у ову фамилију држава.
Додатно оптерећење је што су неке државе јасно рекле да се пр
во мора ратификовати Споразум о стабилизацији и придруживању
(ССП) у свим земљама чланицама. Сада је ССП41) успорен у неким
државама Европске уније.
39) Нереална су очекивања представника власти у земљи о брзини интеграције Србије у ЕУ.
У тексту на сајту WAZ.EUobserver констатује се следеће: “Чак и у најбољем случају, без
политичких фактора који успоравају процес, Србија не може да добије статус кандидата
пре краја 2011. Приступни преговори би онда могли да почну 2012. и да буду закључени
2016. са уласком 2018. Ипак, с обзиром на вероватне компликације на том плану, 2020.
је много реалистичнија процена”. У тексту још пише: “ Када Београд изручи Млади
ћа, земљама чланицама ће бити потребно неколико недеља да дају мандат Европској
комисији да припреми званично мишљење о апликацији Србије. За реализацију те про
цене биће потребно још годину дана или дуже. Та процена ће створити основу за поли
тичку дебату о основаности понуде за чланство.” (Извор: WAZ.EUobserver, доступно
09.01.2010).
40) Дефинисане државне границе су услов за улазак у ЕУ. Чак се због тога говори о помера
њу године уласка Хрватске у Унију. Из Брисела је званичном Загребу поручено да ће у
ЕУ ући с Исландом 2013. године само ако реши отворена гранична питања са Србијом
и Босном и Херцеговином у 2011. години. (Извор: Globus, Croatia, доступно 02.03.2010.
године).
41) Споразум су до сада изгласале: Шпанија (23. јуна 2010), Малта (02. јула 2010), Бугарска
(16. јула 2010), Италија (04. августа 2010), Естонија (09. августа 2010), Словачка (08.
септембра 2010), Словенија (20. октобра 2010), Луксембург (21. октобра 2010), Ма
ђарска (08. новембра 2010), Аустрија (17. новембра 2010), Кипар (26. новембра 2010),
Грчка (26. јануара 2010), Немачка (10. фебруара 2011). Споразум још нису изгласа
ле: Белгија, Данска, Ирска, Летонија, Литванија, Пољска, Португал, Румунија, Велика
Британија, Финска, Француска, Холандија, Чешка, Шведска. (Подаци доступни на дан
11.02.2011).
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Поред тога, ЕУ се на својим јужним границама суочава са
озбиљним хуманитарним проблемима. Догађаји на светској поли
тичкој сцени довели су до тога да инвазија имиграната са африч
ког континента тражи азил и уточиште у земљама ЕУ, те постоји
оправдани страх код земаља чланица Уније да би то могло створи
ти још већи број незапослених и сиромашних код њих. То је додат
ни разлог који умањује шансе да Србија буде превремено примље
на у Унију, чак и под условом да се реши питање Косова и Хага,
иако неки технички услове претходно не би били испуњени, као и
неки услове које је Европска комисија дефинисала за земље канди
дате за чланство. На такву могућност указују примери Румуније и
Бугарске, које су по многим економским показатељима иза Србије,
а ипак су постале чланице Европске уније. Али, се неке чланице
ЕУ кају због одлуке, што су превремено примили у Унију помену
те две државе.
Међутим, цена превременог пријема за саму Србије била би
далеко већа него њен не улазак у ЕУ, пре испуњавања свих потреб
них критеријума. Критеријум за пријем неће бити само спремност
нове чланице за чланство, него процена спремности Европске уни
је да је апсорбује. У међувремену Србија мора да се спрема за ко
ординацију економске и монетарне политике са Европском унијом.
Да би Србија добила зелено светло за почетак преговора за
њен улазак у Европску унију мора да покаже добре резултате на
пољу реформи односно функционисању државе, и међународних
односа са земљама у окружењу и са чланицама Уније.

ШТА СРБИЈА НИЈЕ УРАДИЛА?
Европска комисија је дала Србији у задатак да испуни “де
сет европских заповести за 2011. годину”. Те заповести се односе
на: власништво над мандатима посланика, унапређење интеграци
је Рома, заокруживање реформе правосуђа, довршетак сарадње са
Хашким трибуналом, унапређење регионалне сарадње, несметано
функционисање независних регулаторних тела, нови закон о фи
нансирању политичких странака, решење проблема повећања зах
тева за азил, усвајање закона о реституцији и наставак структурних
економских реформи.
Свеобухватне структурне економске реформе требају да
омогуће одржив развој привреде. Србија је направила помак у за
штити потрошача и постепеном увећању извозне конкурентности,
али није напредовала у слободи протока капитала. Такође јако ма
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ло је урадила у борби против монопола, завршетку приватизације
и реструктурирању јавних предузећа.
У протеклој деценији у Србији је око 80 одсто раста привре
де долазило из сектора трговине, телекомуникација, финансијских
услуга, а преко 70 одсто страних инвестиција уложено је у помену
та три сектора. То је један погрешан модел који је држава водила,
као што је био погрешан модел приватизације42) који је примењи
вала. Велики број приватизованих предузећа сада је у горој ситуа
цији него пре приватизације.
Модел приватизације је био ризичан пошто се знало, мада
власт то није желела да призна, да страни инвеститори у значајни
јем броју неће похрлити у Србију, а да нови потенцијални власни
ци на домаћој сцени могу бити само оне особе које су се обогатиле
за време владавине у претходном режиму. Резултат лоше привати
зације јесте то што су многе продаје фирми поништене, а није ни
поштован критеријум социјалне правде.
Ти модели нису дали добре резултате Србији, па резултат та
кве погрешне политике јесте за девет година достигнути БДП од
5,4 одсто који је далеко испод пожељног и нарочито индустриј
ска производња која је мања него 1989. године. Раст бруто домаћег
производа је морао расти брже од потрошње.
Ако се настави и даље вођење погрешне политике, а све наго
вештава да ће се то догађати, односно преливати капитал у потро
шњу и одбрану курса, за коју је 2010. године потрошено 2,4 мили
јарде еура, Народна банка Србије ће остати са смањеним девизним
резервама43). Постоји велика неизвесност у погледу кретања курса
током 2011. године. Такође, није добро што се из државног сектора
за зараде издваја око 800 милијарди динара, а за инвестиције око
100 милијарди динара44). То говори у каквом је стању привреда Ср
бије.
42) Резултати приватизације у Србији би били далеко бољи да се примењивао модел ба
зиран на више модела, као што је био случај скоро у свим земљама у транзицији. На
пример, подела ваучера становништву, подела акција радницима, продаја спољним ин
веститорима. У земљама у транзицији комбинација модела је вршена управо због чи
њенице да је немогуће у кратком року спровести приватизацију целокупне привреде на
ваљан начин.
Да је у Србији примењен мешовити модел приватизације, који је заговарала једна група
економиста, резултати приватизације би били бољи, јер би социјални критеријум био
праведније задовољен.
43) Девизне резерве Народне банке Србије последњег дана 2010. године су износиле 10 ми
лијарди еура, док је динар у децембру номинално ојачао према еуру за 1,6 одсто. (Извор:
Народна банка Србије, доступно 19.01.2011. године).
44) Извор: ММФ, доступно 17.02.2011. године.
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Држава мора да промени своје понашање. Она је требала
одавно да створи услове за улагање домаћег и страног капитала у
нову индустрију како би производила робу за извоз. Погрешка је
била што су потрошена велика финансијска средства од кредита,
донација и од продаје државне имовине, а да ништа није урађено
са реалним сектором.
Реални сектор мора да заради девизе да би се враћали држав
ни и приватни кредити. Јефтиних кредита неће више бити, страних
инвестиција ће бити све мање, а када држава прода профитабилну
компанију “Телеком” неће више имати шта да прода.
Народна банка Србије очекује да прилив страних инвестици
ја 2011. године буде 1,4 милијарде еура, не рачунајући приходе од
евентуалне продаје Телекома. Али, Србија не може да очекује нове
инвестиције јер је клима за улагање нестабилна. Код инвестиција
су важни политичка стабилност, владавина права, поуздани закони
и регулаторни оквир. Страни инвеститори пажљиво прате сва по
литичка и друштвена кретања која би могла утицати на пословање
у Србији.
Године које долазе ће бити године велике финансијске неиз
весности за земљу, будући да ће уследити избори, а уз то Србију
чекају велике отплате дугова и камата. Процењује се да су њене
обавезе око 38-40 одсто45) вредности извоза роба и услуга.
Продуктивност рада је однос производње и броја запосле
них. У развијеним земљама продуктивност расте када производња
или БДП расту брже од повећања броја запослених, а у Србији је
обрнуто. Раст продуктивности рада у Србији углавном је резултат
смањења броја запослених. У другим земљама се после уобичаје
ног пада запослености догодио раст БДП-а, експанзија извоза, раст
продуктивности, и дошло је до бољег живота.
Но, до бољег живота у Србији не може доћи док се не про
мени понашање економске структуре на власти, али и политичка
култура. Пошто је Србија данас сиромашно друштво, њена култура
је сиромашна. Зато, политичку културу треба мењати, и то културу
толеранције, културу дијалога и културу компромиса. Политика у
земљи није доживела структуралне промене, а оне су неопходне.
Без културе, темељне промене у друштву су немогуће. Култура за
узима посебно место у успостављању демократије. А политичке
елите у Србији су испровоцирале одсуство културе комуникације.
Па и данас неке политичке партије заговарају затворено друштво у
коме доминирају тезе изолације, уместо прикључивања модерном
свету.
45) Нормално је да буду испод 25 одсто вредности извоза роба и услуга.
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*
*     *
Када је дошло до рецесије у Европи и свету, било је разу
мљиво да раст БДП-а заснован на потрошњи туђе хране, технике,
новца не може бити трајан. Још једном се потврдило да је сваки
раст који се темељи на туђој финансијској и материјалној моћи вр
ло рискантан, а вођење такве политике тотално погрешно. Досада
шњи модел економске политике је доживео крах, и више се не мо
же базирати на високој државној потрошњи, увозу и задуживању
у иностранству. Негативне последице вођења погрешне политике
су тешке и њихова рефлексија на економску сцену Србије ће бити
дуготрајна.
Да држава Србија не би упала у још већу замку – која би је
могла одвести директно у дужничко ропство, јер новим задужи
вањем под неповољним условима мора да рефинансирањем враћа
камате на дуг – креатори макроекономске политике морају да про
мене модел, који очигледно није дао добре резултате.
Значи, држава мора да се суочи до краја са низом реформи
ако заиста жели обезбедити дугорочни привредни раст. Мере које
држава мора предузети треба фокусирати на смањење пореских и
непореских оптерећења привреде и становништва, покренути при
ватизацију како би се на тај начин решио проблем неефикасности
у фирмама које су у државном власништву, али и спровести реви
зију досадашње приватизације (будући да су у већини случајева
у посед фирми и предузећа дошли људи са веома сумњивим мо
ралним способностима и новцем који је стечен разноразним кри
миналним радњама), и осмислити мере за покретање новог инве
стиционог циклуса у привреди. Ако се држава не ухвати у коштац
са овим што је наведено, велики број компанија ће бити суочен са
пословним проблемима. Другим речима, ако држава не обезбеди
стабилне изворе финансирања за домаћу привреду тада ће бројне
компаније бити приморане да наставе спроводити радикалне мере
пословне политике попут отпуштања радне снаге, а у циљу смање
ња трошкова.
Држава мора да интервенише код оних предузећа и компа
нија које имају шансе да повећају своју конкурентност. Државним
интервенцијама је потребно деловати на повећање капитала то јест
капиталне опремљености и управљачких капацитета то јест зна
ња и технологије. Њене интервенције би требале бити у сектору
енергије, нових технологија, хране односно зелених технологија, и
услуга у здравственом туризму, које стварају више додатне вредно
сти. Улагање у зелене технологије ће бити најбрже растући сектор
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привреде. Сада је за Србију приоритетно да побољша привредни
амбијент кроз активну индустријску политику како би се ојачала
привреда, као и пољопривреда.
Када на снагу ступи потпуна либерализација трговине по
љопривредно-прехрамбеним производима са ЕУ, да би ефекти тог
удара били блажи за пољопривреднике, треба предузимати мере за
увећавање и модернизовање земљишног поседа, конкурентности
аграра и подизања продуктивности. Ако тога не буде – обрадиво
земљиште ће прећи у власништво странаца. А то не одговара ин
тересима Србије.
Исто тако, мора се креирати нова индустријска политика уз
помоћ државне односно владине интервенције. Та нова политика
мора бити (као што је већ напред речено) праћена пореском и фи
скалном политиком. Дакле, интервенција државе је потребна како
би се стимулисао нови циклус привредног раста и како се не би
догодио још већи губитак поверења међународне заједнице у спо
собност власти и домаћих експерата да привреду Србије усмере ка
узлазној путањи.
Будући да је Србија оцењена као земља у коју није пожељно
инвестирати, њој само нови споразум са ММФ-ом може помоћи да
пошаље сигнал свету односно потенцијалним инвеститорима да је
земља под контролом Фонда, што би донекле била гаранција да
може да тражи кредите и код других кредитора. Разуме се, држава
ће кредите добијати уз велику цену, пошто се финансијери прибо
јавају ризика улагања у земљу у којој владају велика корупција и
криминал – изузев оних инвеститора који у таквом амбијенту ви
де сопствени интерес. Дакле, Србија би могла да ублажи економ
ску и политичку кризу током наредних година само ако окосница
економске политике буде спровођење новог аранжмана са Међу
народним монетарним фондом. Свесна те чињенице влада Србије
је крајем фебруар а 2011. године начелно пристала на “надзорни
аранжман” из предострожности. Међународни монетарни фонд ће
надгледати макроекономску ситуацију у Србији и нудити савето
давну помоћ.
Држава сада нема довољно маневарског простора и мора ве
ома брзо да предузме мере за излазак из привредне кризе, и да се
обрачуна са корупцијом и криминалом, што неће бити нимало јед
ноставно. Већ су стигли захтеви из Европске уније и САД да се
мора кренути у искорењивање организованог криминала. Сада је
Србија под лупом Европе и САД, али не због саме Србије већ пре
свега због њих самих. Много је прљавог новца убачено у западне
земље из Србије и источних земаља, и интерес Европе и САД је
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да се заустави вал корупције и криминала који би могао да уздрма
њихове системе и произведе нове кризе.
Србија више нема времена за губљење, јер поред решавања
интерних проблема, морају се решавати и екстерни проблеми, као
и испунити сви захтеви и критеријуми које је поставила Европска
комисија земљама будућим чланицама Уније. Србија је кренула пу
тем према Европској унији, али требаће још доста времена да до
ње стигне. Поред напред наведених интерних фактора кризе ко
ји коче развој и успоравају кретање Србије према жељеном циљу,
требаће још много времена да се промени стари систем и успоста
ве демократске институције, јер менталитет ће српско друштво ду
го вући назад и онемогућавати друштвене промене. Јаки су и нову
екстерни фактори који долазе са светске сцене. Наиме, ако се “за
раза” кризе рашири на неке веће ЕУ економије, попут кризе у Грч
кој, Ирској, Португалу, Шпанији, где није Европска унија кривац за
њихове кризе, већ је она настала грешком тих земаља због вођења
неадекватног управљања економијом, а талас нове кризе, која се
појавила почетком 2011. године, са афричког континента још јаче
запљусне Европу и свет - тада све добија друге димензије. Позици
онирање Србије у оквиру глобалних координата Европске уније ће
бити у далекој будућности. Разуме се, Србија се мора у будућности
прикључити модерном свету. Због ње саме, а не због света.

Snezana Grk
SERBIA AND THE EUROPEAN 
UNION – CRISES AFTER THE CRISIS

Summary
The financial and economic crisis in the world is the consequen
ce of much deeper disturbances and an indication of more precarious
trends. Serbia has entered an economic crisis much earlier than the out
break of the latest world financial crisis. The country will suffer from
long-term consequences of its own crisis due to slow structural reforms
and a wrong macroeconomic policy which was led. High government
spending, import and foreign indebtness will no longer be possible, be
cause those countries that Serbia has been depending on will still be
putting up with the consequences of the crisis as well. An additional
problem is posed by the fact that new large-scale crises in the world are
in sight, as an effect of the rise in the price of food, only to be followed
by the scarcity of some resources, such as drinking water or energy.
New crises will manifest in different ways in different continents.
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Serbia, which is part of Europe and the world, must apply its
own model of macroeconomic policy to offset the negative factors that
are yet to come from the external environment, as well as to resist the
factors that have been a generator of the internal crisis for decades. The
Serbian economic problem is not a local consequence of the global cri
sis, but is due to its problematic model of growth.
The roots of a destructive national economy and policy run deep.
And new turbulences on the Serbian economic scene brought about by
new crises will be recurrent and enduring, and will further affect the
real sector and the population. A new social and debt crisis will have a
deep and lasting effect on the majority of businesses, workers, consu
mers and creditors. The events that will follow will additionally inten
sify the social and political crisis.
At a time when Europe and the world are facing new crisis, the
following question arises: does the European Union need Serbia the
way it is today?
Key words: crises after the crisis, unemployment, poverty, loans, externel
debt, corruption, European Union.
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Resume
The financial and economic crisis in the world is the consequen
ce of much deeper disturbances and an indication of more precarious
trends. Serbia has entered an economic crisis much earlier than the out
break of the latest world financial crisis. The country will suffer from
long-term consequences of its own crisis due to slow structural reforms
and a wrong macroeconomic policy which was led. High government
spending, import and foreign indebtness will no longer be possible, be
cause those countries that Serbia has been depending on will still be
putting up with the consequences of the crisis as well. An additional
problem is posed by the fact that new large-scale crises in the world are
in sight, as an effect of the rise in the price of food, only to be followed
by the scarcity of some resources, such as drinking water or energy.
New crises will manifest in different ways in different continents.
Serbia, which is part of Europe and the world, must apply its
own model of macroeconomic policy to offset the negative factors that
are yet to come from the external environment, as well as to resist the
factors that have been a generator of the internal crisis for decades. The
Serbian economic problem is not a local consequence of the global cri
sis, but is due to its problematic model of growth.
The slowdown of economic growth in Serbia has developed into
a crisis on the labour market. The situation on the labour market might
be further aggravated in the forthcoming period, since a large part of
the population will be left jobless. This, along with the chronic inflation
in Serbia, will directly lead to the spread of poverty. What will additio
nally make the situation even more complicated is the fact that the poor
will get poorer, and the rich even richer. Such a prominent polarisation
of the population will bring about an increase in corruption and crime.
And, if the crisis persists longer, social and political unrest is unavoida
ble. People do not have confid ence in domestic political and economic
elites, who have led the country into the situation where unemployment
and poverty are on the increase, and corruption and crime are flouris
hing. The crisis in Serbia will further deep en due to the borrowing cri
sis, i.e. the extent of foreign debt and the speed by which it is growing.
The level of national debt of countries in the region is increasing,
yet its financing after the crisis is getting more and more expensive.
The disparities between countries are much bigger than they were at the
time when everyone was borrowing through cheap credits. Since today
everybody wants to borrow even more, and the conditions are not the
same for all countries – this will pose further challenges for those who
want to attract more foreign investors.
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Serbia has based its economic growth on the model that relies
on foreign capital inflow. This model is no longer sustainable today.
A new model is now required, which should be founded on a business
orientation towards export branches. Serbia should primarily direct its
export efforts towards the European market. However, it is not reali
stic to expect immediate signific ant results, i.e. positive effects, upon
switching to the new model of economic growth, as it is impossible
to pull out the national economy out of destruction straight away. The
roots of a destructive national economy and policy run deep. And new
turbulences on the Serbian economic scene brought about by new crises
will be recurrent and enduring, and will further affect the real sector and
the population. A new social and debt crisis will have a deep and lasting
effect on the majority of businesses, workers, consumers and creditors.
The events that will follow will additionally intensify the social and
political crisis.
The price that Serbia will bear on the economic, social and poli
tical fields will be enormous, and the effect of it will be the loss of eco
nomic independence and political sovereignty. At a time when Europe
and the world are facing new crisis, the following question arises: does
the European Union need Serbia the way it is today? Serbia needs the
European Union. Serbia has to join the modern world in its future. For
its own sake, not for the sake of the world.

*

Овај рад је примљен 25. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
20. јуна 2011. године.
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НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У
ДОБА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ*
Сажетак
Крај XX века су обележили многобројни друштвени проце
си који су обликовали и који ће тек обликовати, слику света какву
имамо данас. Глобализација представља такав један комплексан
процес који је значајно изменио слику света у свим сферама дру
штва: економској, политичкој, војној, еколошкој, технолошкој, кул
турној...
Глобализација, транзиција, многобројни социјални конфлик
ти, вртоглави развој технологије, индивидуализација и многа друга
обележја савременог света свакодневно намећу изазове у очувању
човековог идентитета, човековог Ја. У таквим условима национал
ни идентитет се веома често јавља као решење насталих проблема
пружајући чврсто упориште у вртоглавим променама савремено
сти.
Кључне речи: идентитет, национални идентитет, глобализација, савре
мено друштво.

Савремено друштво је прожето многобројним процесима ко
ји у великој мери мењају његову структуру и динамику. Процес
глобализације свакако представља појаву коју је приликом бавље
ња савременим друштвом немогуће избећи. Глобализација спада
у ред комплексних друштвених процеса који захтевају један све
стран приступ у разумевању. О томе колико је глобализацију те
шко обухватити неком теоријом, а самим тим и разумети, говори
*

Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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и дефиниција глобализације коју је дао Ентони Гиденс (Anthony
Giddens) одређујући је ,,као сложен, дијалектички однос локалних,
регионалних и још већих система, који мењају архитектуру света
на такав начин да заиста не знамо куда нас води тај преображај.’’1)
Треба напоменути да глобализација сама по себи није нега
тивна, али самим тим ни позитивна појава. Она, међутим, ,,може
бити инструментализована од стране монополских снага у савре
меном свету и злоупотребљена у неоимперијалне сврхе доминаци
је и покоравања народа, а против човечанства.’’2)

ЈАНУСОВО ЛИЦЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Глобализација као савремени друштвени процес представља
једну од незаобилазних тема социолошког проучавања, а самим
тим мислиоци који се баве овим проблемом дају додатан допри
нос како разумевању овог процеса, тако и унапређењу и развоју
социолошког сазнања, јер доприносе бољем разумевању основног
предмета проучавања социологије, доприносе бољем разумевању
друштва.
Глобализација свакако представља један од мегатрендова ко
ји су обележили крај XX и почетак XXI века. Овај процес је у мно
гоме изменио слику света у свим сферама друштва: економској,
политичкој, војној, еколошкој, технолошкој, идејно-културној...
Табела бр. 1: Десет кључних мегатрендо
ва друге половине и с краја XX века
10 мегатрендова који описују
основне карактеристике ци
вилизацијског развоја у дру
гој половини овог столећа

10 мегатрендова
на крају XX века

1. од индустријског ка ин
форматичком друштву

1. економски просперитет
је планетарни феномен

2. од класичне ка висо
кој технологији

2. уметност замењује спорт
као најважнији садр
жај слободној времена

1) Љубиша Митровић, Социологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003, стр.
208.
2) Исто, стр. 212.

136

Миша Стојадиновић

Национални идентитет у доба глобализације

3. од националних ка свет
ској (глобалној) привреди

3. развија се тржи
шни социјализам

4. од краткорочних ка ду
горочним циљевима

4. глобализација стила жи
вота, уз јачање култур
ног национализма

5. од централизације ка де
централизацији

5. приватизација држа
ве благостања

6. од институција ка самопомоћи

6. регион Пацифика поста
је економски центар света

7. од представничке ка парти
ципативној демократији

7. пораст улоге жене у би
знису и политици

8. од хијерархијске ка мрежној
(network) организацији

8. наступа ,,век биологије’’ ко
ји замењује ,,век физике’’

9. од Севера ка Југу

9. успон нових вредности као
што су етичност, одговорност,
иницијатива и креативност

10. од или-или ка више
кратним опцијама

10. тријумф индивидуално
сти и персоналности

Извор: J ohn Naisbitt, Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Li
ves, New York, 1982, John Naisbitt, Patricia Aburdene, Megatrends
2000, New York, 1990. (према књизи: Љубиша Митровић, Соци
ологија, Институт за политичке студије, Београд, 2003, стр. 392)

Комплексност процеса глобализације је одредила и његову
судбину што се тиче њеног теоријског одређења. Чињеница да је
овај процес захватио све димензије савременог друштва довела је
до тога да она постане подручје интересовања многобројних тео
ретичара различитих дисциплина, што само доводи до даљег усло
жњавања њеног дефинисања. Погледајмо на који начин Дејвид
Хелд (David Held) приступа различитим теоријским схватањима
овог феномена.
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Табела бр. 2: Концептуализација
глобализације – три тенденције
Шта је ново?

Хипергло
балисти
глобално доба

Скептици

Трансформа
ционалисти
Нивои глобалне
међуповезано
сти без преседа
на у историји

Доминантне
каракте
ристике

глобални ка
питализам,
глобална упра
ва, глобално
грађанско
друштво

економски
блокови, сла
бија геоуправа
него у ранијим
периодима
Свет који је
мање међу
завистан него
деведесетих
година XIX
века

Моћ
националних
влада

опада или се
урушава

повећана
или ојачана

реконструисана,
реструктуирана

Покретачке
силе глоба
лизације

капитализам и
технологија

владе и тр
жишта

комбиноване
силе савре
меног доба

Обрасци стра
тификације

ерозија старих
хијерархија

појачана марги
нализација Југа

нова архитек
тура светског
поретка

Доминант
ни мотив

Мекдоналдс,
Мадона, итд.

Национал
ни интерес

трансформа
ција политич
ке заједнице

Концепту
ализација
глобализације

као преуређење
оквира људске
активности

као интерна
ционализација
и региона
лизација

,,густа’’
(интензивна и
екстензивна)
глобализација

као преуређе
ње међурегио
налних односа
и деловање
са дистанце
неодређе
Историјска
глобална ци
регионал
на: глобална
питања
вилизација
ни блокови и
интеграција и
сукоб циви
фрагментација
лизација
Крајњи ар
крај нацио
интернациона глобализација
гументи
налне државе
лизација зависи трансформи
од пристанка и ше моћ вла
подршке влада де и светску
политику
Извор: Anthony Giddens, Sociology, Polity Press, 2006. (према књизи: Љу
биша Митровић, Социологија, Институт за политичке студије, Бе
оград, 2003, стр. 405)
138

Миша Стојадиновић

Национални идентитет у доба глобализације

Према Хелду је, дакле, могуће разликовати следеће приступе
у разумевању процеса глобализације:3)
1. Хиперглобалисти – За њих глобализација представља
историјску неизбежност која води ка стварању глобал
ног тржишта, економије, политике, цивилног друштва...
Они истичу да се моћ националне државе налази у опа
дању и да ће оне на крају нестати.
2. Скептици – Скептици се јављају као реакција на хи
перглобалисте. Према њима глобализација не предста
вља ништа више од мита, она не постоји у реалности. У
стварности је изражен процес регионализације, што је у
директној супротности са процесом глобализације. Они,
такође имају супротно виђење што се тиче положаја на
ционалних држава у савременом друштву у односу на
хиперглобалисте. Националне државе, према њима, не
само да неће нестати, већ ће њихова моћ све више јачати.
3. Трансформационисти – Они представљају неку врсту
средине између два горепоменута становишта. Глобали
зација је према њима реалан, комплексан и противуре
чан процес.
И као што смо већ рекли одређење глобализације није нима
ло једноставно и уместо да говоримо о дефиницији глобализације,
боље је да говоримо о дефиницијама глобализације. Али, без об
зира на ову разноврсност могуће је издвојити седам различитих
употреба овог термина:4)
1. глобализација као интернационализација, што подразу
мева интензивирање међудржавних интеракција и међу
зависности између друштва;
2. глобализација као транснационализација, у смислу раз
воја транснационалних, односно прекодржавних веза и
структура;
3. глобализација као детериторијализација, што подразу
мева претпоставку да географски простор, тј. међусобна
удаљеност земаља, губи на значају у светској политици;
4. глобализација као десуверенизација, услед све већег
смањења економске, политичке и културне независно
сти и суверености држава;
5. глобализација као дерегулација и либерализација, подра
зумева слабљење и уклањање контроле над тржиштима;
3) Александра Мировић, Петар Матић, Изазови и парадокси глобализације, Институт за
политичке студије, Београд, 2007, стр. 13-20.
4)

Исто, стр. 38-39.
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6. глобализација као универзализација, у смислу ширења
одређених вредности широм света; и коначно
7. глобализација као вестернизација односно америка
низација, тиме се мисли на превласт Запада и особито
САД у светским пословима.
Мирослав Печујлић указује да је након пада Берлинског зида
и укидања блоковске поделе настао најбржи ритам глобализације у
историји који неки називају ,,турбо-глобализација’’.5)
Оно што треба нагласити јесте да глобализација представаља
један вредносно неутралан појам. Она сама по себи не представља
нити позитивну нити негативно појаву. Глобализација представља
један веома комплексан процес који је испуњен многим противреч
ностима. Она као процес поседује ,,Јанусово лице: еманципатор
ско и поробљивачко’’6). Она доводи до развоја нове поделе рада и
повећање повезаности свих делова света за који се све више веже
придев ,,глобално село’’ (Marshall McLuhan). Међутим, глобализа
ција у исто време због остатака класних детерминизама и антаго
нистичких система расподеле друштвене моћи, дели светски си
стем на – развијени светски центар (Север) и неразвијени светски
Југ (периферију и полупериферију), између којих постоје бројне
неједнакости и противуречности.7) Ова лоша страна глобализације
изгледа да је све присутнија када се ради о светској сцени. Она све
више маргинализује интересе неразвијених земаља.
Табела бр 3: Дубина социјалне поларизације
света – квантитативна слика

Најбогати
јих 20%
Средња зона
Најсирома
шнијих 20%

Удео
GDP

Број светских
Удео у
корисника
извозу
интернета

Број ко
рисника
тел. лин.

Удео у
патентима

86%

82%

93.3%

74%

95%

13%

17%

6.5%

24.5%

-

1%

1%

0.2%

1.5%

-

Извор: Мирослав Печујлић, Глобализација – два лика света, Гутенбергова
галаксија, Београд, 2002, стр. 115.
5)

Љубиша Митровић, Социологија, стр. 177.

6)

Исто, стр. 393.

7)

Исто, стр. 390.
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У том смислу Љубиша Митровић указује да истраживачи с
правом истичу да је глобалистички сценарио вишеструко противу
речан јер:8)
1. производи веома различите ефекте за центар и перифе
рију;
2. развијене земље су субјект, а неразвијене земље објекат
глобализације;
3. постоји велики број гладних и неухрањених у неразви
јеним земљама и мали број богатих у развијеним земља
ма;
4. изазива хаотичне и противуречне процесе дерегулације
и централизације;
5. либерализује делатности на финансијским тржиштима и
проповеда отвореност привреда неразвијених земаља, а
задржава и значајна протекционистичка и друга ограни
чења у неразвијеним земљама;
6. доводи до сукоба државних и транснационалних инте
реса;
7. руши баријере националних тржишта и ствара међуна
родне монополе...
Митровић каже да је, анализирајући савремене друштвене
процесе везане за глобализацију и одговарајућу литературу на ову
тему, важно истаћи следеће ставове:9)
1. глобализација је више него мегатренд, она отвара пут ка
новој глобалној цивилизацији;
2. неопходно је правити дистинкцију између различитих
типова глобализације: неолибералне (ауторитарне) и
социјалдемократске (солидаристичке); између глобали
зације ,,одозго’’ (у функцији крупног капитала и снага
светског центра) и глобализације ,,одоздо’’ (у функцији
најширих друштвених слојева и мултиполарног развоја
света);
3. посебно је неопходно правити дистинкцију између гло
бализације, као објективно-историјског процеса, усло
вљеног развитком нових технологија, чији се ефекти у
друштвеном развоју савременог света, због још увек
присутног антагонистичког система расподеле дру
8)

Исто, стр. 394.

9)

Исто, стр. 406..
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штвене моћи, различито реперкутују на светски центар,
светску полупериферију и периферију и глобализма, као
пројекта нових неједнакости од стране снага новог свет
ског поретка.

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ 
У ВРТЛОГУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Пре него што пређемо на разматрање утицаја процеса глоба
лизације на национални идентитет позабавимо се најпре концеп
том националне државе. Џерси Смолич (Jerzy Smolicz) објашњава
да се ,,на државу може гледати као на политичку територијалну је
диницу која поседује легитимну моћ и мрежу међусобно зависних
институција зарад управљања политичким, економским и правним
структурама.’’10)
Гиденс, бавећи се националном државом, каже да она по
стоји тамо ,,где постоји политички апарат (...) који управља датом
територијом, а чији је ауторитет потпомогнут помоћу правног си
стема’’11). Са друге стране, Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson)
одређује нацију као ,,замишљену политичку заједницу, која је за
мишљена и као инхерентно ограничена и као суверена.’’12) Андер
сон своје виђење заједнице објашњава тиме што чак и припадници
оних најмањих нација не познају највећи број припадника њихове
нације, не сусреће се са њима и не разговара са њима, а ипак у сва
ком од њих живи осећај заједништва.
Све гушћа повезаност данашњих држава настаје као плод:13)
1. технолошко-информатичке револуције која је довела до
компресије простора и времена;
2. стварања глобалног тржишта;
3. све већег утицаја дешавања у једном локалитету на жи
вот индивидуа и заједница на другој страни планете,
4. формирања свести о повећаној међузависности;
10) Joseph Zajda, ,,Nation-Building, Identity and Citizenship Education: Introduction’’, NationBuilding, Identity and Citizenship Education Cross-cultural Perspectives (приредили: Jo
seph Zajda, Holger Daun, Lawrence J. Saha), Springer, 2009, стр. 1.
11) Исто, стр. 2.
12) Исто, стр. 2.
13) Мирослав Печујлић, Глобализација – два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд,
2002, стр. 17-18.
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5. успона све моћнијих транснационалних и наднацион
 ал
них економских сила и политичких институција које об
ликују слику света;
6. распростирања истоветних форми (индустријализма,
постиндустријализма и информатичке револуције, тр
жишне економије, вишепартијског система...) у готово
свим социјалним просторима.
Финијева и Ротерам (Phinney и Rotheram) одређују нацио
нални идентитет као ,,израз симболичко-когнитивне и емоцио
налне везаности грађана за њихову државу, који је дефинисан као
свест о припадности одређеној националној групи која укључује
постојање заједничких веровања, вредности и циљева.’’14)
Финијева сматра да се национални идентитет састоји из сле
дећих делова:15)
– самоидентификација – овај део идентитета представља
самоодређење појединца као члана националне групе
која може, али и не мора бити нација порекла;
– осећај припадности – он може варирати између двеју
крајности, од снажне и потпуне везаности за групу, па
до чисто формалне припадности, без неког већег емоци
оналног укључења;
– ставови према чланству у групи – ови ставови се углав
ном манифестују у осећању поноса и задовољства због
припадности групи;
– укљученост у рад и живот властите националне групе
– она подразумева употребу националног језика, склапа
ње пријатељства и интимних веза, припадност религиј
ској групи, укљученост у политичке активности везане
за побољшање статуса своје групе, познавање национал
не културе, историје...
И. Шибер сматра да се национални идентитет може дефи
нисати и ,,као осећај припадности одређеној групи, који је стечен
процесом социјализације, кроз који се прима језик, традиција и
култура националне групе и кроз који се појединац поистовећује с
групним вредностима и интересима те групе у целини.’’16)
14) Владимир Михић, ,,Да ли смо ми Европљани? Повезаност и корелати европског и наци
оналног идентитета’’, Психологија, Друштво психолога Србије, бр. 2/2009, стр. 203.
15) Исто, стр. 205.
16) Исто, стр. 205.
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Према Смоличу постоје најмање три модела који се користе
за разликовање основних критеријума који се везују за националну
припадност:17)
1. модел заснован на прецима (ius sanguinis) се ослања на
порекло као на један од основних критеријума за нацио
налну припадност;
2. модел заснован на територији (ius soli) користи културу
и језик као основу националне припадности;
3. миграционо- изведени модел представља модификаци
ју друге врсте и захтева посвећеност заједничким вред
ностима; он омогућава културни плурализам за широк
опсег различитих друштвених група које конституишу
данашње плуралистичке демократије.
Монтсерат истиче да глобализација доводи у питање осећа
ње континуитета због чега долази до нестајања заједничке про
шлости и заједничког сећања који чине битне елементе идентите
та. Нација се у таквим условима јавља као решење овог проблема
при чему национална мобилизација оживљава као резултат:18)
1. реакције на модернизацију која доводи до дифузије и
кризе идентитета, стварајући конфузију за коју нацио
нални образац идентитета нуди решење;
2. кидања веза са примарном групом у модерном друштву,
што ствара осећање усамљености и изгубљености због
прекида веза између индивидуа и друштва, док нацио
нални образац идентитета поново успоставља те везе;
3. осећања угрожености и потребе да се заштити групни
менталитет;
4. збрке због плуралитета вредности, при чему национална
група нуди извесност ослонцем на славну прошлост.

И НА КРАЈУ...
Смолич указује да је наступајући талас глобализације и гло
балног интеркултурализма довео до тога да је постало веома тешко
појединцима да остану грађани само једне државе и припадници
17) Joseph Zajda, ,,Nation-Building, Identity and Citizenship Education: Introduction’’, NationBuilding, Identity and Citizenship Education Cross-cultural Perspectives, стр. 2.
18) Загорка Голубовић, Ја и други, Република, 1999, стр. 83.
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само једне нације.19) Међутим, Џозеф Зајда (Joseph Zajda) сматра
да овакав однос између процеса глобализације и изградње није та
ко једноставан и да је обележен многобројним парадоксима.20) Са
једне стране, процес глобализације се одликује стандардизацијом
начина живота путем информационе технологије и масовних ме
дија. Ово може довести до присилног изједначавања које доводи
до укидања сваког вида различитости. Овде треба напоменути и
наметање тзв. универзалних стандарда и образаца развоја од стра
не великих сила, а под оправдањем боље економске ефикасности
или демократског развоја.
Са друге стране, глобализација може довести и до повећања
могућности за културни отпор мањина услед повећања њиховог
броја под утицајем економске глобализације и миграција зарад по
сла. Јирген Хабермас (Jürgen Habermas) указује да се појмом гло
бализације означава процес а не коначно стање, при чему нарочи
то истиче интензивирање наднационалних односа, комуникацију и
размену. ,,Мрежа је постала кључна реч, свеједно да ли се ради о
транспортним путевима добара и лица, токовима робе, капитала и
новца, електронском преносу и обради информација, или оптицају
између човека, технике и природе.’’21)
Ерик Хобсбаум (Eric John Ernest Hobsbawm) каже да није
немогуће да ће национализам опадати са слабљењем националне
државе, без које бити Енглез, Ирац или Јевреј, или комбинација
ових три, само је један од многих других начина помоћу којих љу
ди описују свој идентитет, али да је апсурдно тврдити да је овај
дан близу, надајући се при том да се он може барем замислити.22) И
на крају не смемо заборавити да Александар Солжењицин (Алек
са́ндр Солжени́цын) каже да су нације ,,боје човечанства’’, при че
му би у случају њиховог нестанка човечанство постало ,,досадно
једнообразно’’.

19) Joseph Zajda, ,,Nation-Building, Identity and Citizenship Education: Introduction’’, NationBuilding, Identity and Citizenship Education Cross-cultural Perspectives, стр. 2.
20) Исто, стр. 8-9.
21) Лорна Штрбац, Глобализација и национална култура, КОЦ, Шид, 2007, стр. 42.
22) E. J. Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780, Cambridge University Press, 1992,
стр. 192.
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Misa Stojadinovic
NATIONAL IDENTITY IN THE
AGE OF GLOBALIZATION
Summary
The end of the 20 century was marked by numerous social chan
ges that were the origins of many social processes that have shaped, and
will shape, the image of the world as we have today. Globalization is a
complex process that has signific antly changed the image of the world
in all social spheres: economic, political, military, environmental, tec
hnological, cultural etc.
The processes of globalization, modernisation and transition,
growing social conflicts, acceleration in technology development, in
dividualization, and many other features of the modern world impose
day to day challenges to preservation of human identity, of human Self.
In many cases and within these conditions, national identity became a
solution to these problems by providing a firm foothold in the dizzying
changes of modern times.
th

Key words: identity, national identity, globalization, modern society.
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Resume
Globalisation is a phenomenon that has a long prehistory. It is a
process that runs unevenly, constantly changing the rhythm, and today
it became very rapid. Many predictions have hinted that the end of the
20th and the beginning of the 21st century will be the time without na
tions. However, national identity is far from “obsolete creation of the
past”. Starting from 18th and 19th century national identity has become
one of the most important social frames underlying collective identifi
cation, whose strength is not lost until today. Numerous changes that
have radically changed the world around us are the basic characteristic
of modern society and world that we are living in.
Globalisation is very important part of sociological researches
and one of the most important megatrend in 21st century. Globalisation
is value-neutral term. It is a very complex process that is filled with
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many contradictions. It leads to the development of a new labor divisi
ons and increas ed connectivity around the world.
On the one hand, globalisation is characterized by standardizing
the way of life through information technology and mass media. This
can result in the forced equalization, which leads to the abolition of
all forms of diversity. On the other hand, globalisation can also lead
to increased opportunities for minority cultural resistance duet to the
increas e in number under the influence of economic globalisation and
work migration.
The process of globalization imposes day to day challenges to
preservation of human identity. National identity within these conditi
ons became very often a solution to these problems by providing a firm
foothold in the dizzying changes of modern times.

*

Овај рад је примљен 18. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
20. јуна 2011. године.
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ПОЛИТИЧКА ПРОПАГАНДА – 
ЕФИКАСНО ОРУЖЈЕ У
САВРЕМЕНОМ РАТУ*
''Између бојазни да ће се десити и наде
да можда ипак неће, има више простора
него што се мисли. На том уском,
тврдом, голом и мрачном простору
проводи многи од нас свој вијек.''
Иво Андрић

Сажетак
Пропаганда је израз латинског порекла и потиче од глагола
propagare, који у српском преводу значи: ширити, распростирати.
Синоним за пропаганду је термин пропагација, такође изведен из
глагола propagare. Овај термин је установљен 1622. године. Наиме,
то се доводи у везу са познатом уредбом папе Грегора XV, којом се
установљава једна водећа папска установа за ширење католичке
вере (Congregatio de propaganda Fide).
*

Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, којi финансира
Министарство просветe и наукe Републике Србије.
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Ако се прихвати становиште да пропаганда представља ве
штину и метод убеђивања људских група или појединаца – може
се говорити да је настала пре међународних односа. То значи да је
човек примењивао пропагандне поступке у међународним односи
ма од њиховог настанка. Пропаганда се примењује у свим сферама
друштвеног живота, а њена улога је најзначајнија у рату, јер је рат
специфични облик друштвеног сукоба – конфликта, који садржи
одређене војне и највише друштвене активности. То је друштвено
стање у коме оштри конфликти са неком групом споља (држава,
савез држава) или оштри унутрашњи конфликти налазе излаз у
оружаном сукобу. Ратна пропаганда представља сва обавештења,
идеје, учења или специјализовани начин убеђивања који служи по
стизању одређених ратних циљева, а намењени су да утичу на ми
шљење, расположење и држање људи ради извлачења посредних
или непосредних користи.
Кључне речи: Пропаганда, рат, методе, средства, гласине

Пропаганда је намерни и систематски покушај обликовања
перцепције и манипулисања сазнањем и понашањем у циљу иза
зивања реаговања које је у интересу пропагандисте. Пропаганда
је дакле, смишљено ширење идеја, без конкретне акције од стране
појединца, група или институција наизглед без употребе грубе си
ле. Они који врше пропаганду настоје, у различитим доменима ус
поставити или учврстити своју доминацију на основу идеологија
за коју тврде да јој припадају.
Пропаганда може бити индентификована као промишљен
напор да се врши утицај на исход спорних ситуац
 ија изазивањем
наклоности према преференцији. У том смислу пропаганда се раз
ликује од других промишљених трансмисија информације или од
сличних церемонијалних или чисто изражајних активности. На тај
начин пропагандна активност увек представља једну врсту изма
нипулисане комуникације, унапред осмишљене и никако спонтане
или случајне, са тачно одређеном сврхом и са циљем да врши ути
цај у складу са интересима пошиљаоца, односно креатора поруке.1)
У домену друштвених наука, теоријске основе пропаганде
поставили су грчки филозофи Платон (427-347 г.п.н.е) у делу ''Др
жава'' и његов ученик Аристотел (322-384 г.п.н.е) у делу ''Ретори
ка''.
Италијански теоретичар Мито (Mitto) сматра да је ''пропа
ганда исто што и техника социјалне пресије која тежи формирању
1) Дарко Тадић, Пропаганда, Спектрум, Београд, 2005, стр. 21.
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психолошких или социјалних група са јединственом структуром,
а преко афективних и менталних стања у индивидуа узетих у об
зир.2)
Амерички публицист Л. Мартин одређује пропаганду као
''системски покушај утицаја на људе помоћу средстава масовног
деловања, с циљем утицаја на њихове мисли, а овим и на њихово
понашање у интересима одређених група''.3)
Познати француски научник Жак Елил (Jacques Ellul) одре
ђује пропаганду као ‘’скуп метода којима се служи нека организо
вана група како би психолошким манипулацијама навела масу или
појединца, укључених у неку организацију, да узму активно или
пасивно учешће у њиховој акцији’’.
Значајније различита дефиниција у Великој совјетској енци
клопедији гласи: ‘’Под појмом пропаганде подразумева се распро
стирање широког круга идеја, теорија, учења, које изискује дубока
и детаљна разјашњавања.’’4)
‘’Без обзира на циљ и садржину, пропагандна активност
представља плански организовано, смишљено ширење разновр
сних политичких, привредних, културних, религиозних и других
идеја, мишљења, података, ради утицаја на схватање и понаша
ње људи.’’5)

РАТ КАО ДРУШТВЕНА ПОЈАВА
Рат је одувек био предмет интересовања војних теоретича
ра6), а у другој половини XX века постаје и предмет научних ис
траживања у намери да се сазна суштина, карактеристике те да се
научно интерпретира садржај те друштвене појаве. Посебну па
жњу рату посвећује војна наука која настоји да осветли дубинске
димензије и суштину рата као сукоба, његову феноменологију са
тежиштем на утврђивању начела његове припреме и вођења.
2) Исто, стр. 140.
3) Исто
4) Большая Энциклопедия, том 35, 2. издање, Москва, 1955, стр. 70.
5) Војислав Мићовић – Мате Оруч, Југославија и инострана пропаганда, Танјуг, Београд,
1971, стр. 7-8.
6) Према истраживању швајцарског научника Жан Жак Бебела, за пет и по хиљада година
своје историје, човечанство је водило 14 500 ратова у којима је погинуло преко 3 600
милиона људи, уз непроцењива материјална разарања. Без обзира на то што подаци о
тим питањима у теорији варирају, ове бројке су врло илустративне с аспекта учестало
сти рата у његовој деструктивности.(Мркић Славко, Прелевић Милош и Беговић Анте,
Tеорија о рату, ВИЗ, Београд, 1978, стр. 17).
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Рат је својеврсна слика структуре, стања и односа у друштву
које је њиме захваћено. Наиме, у рату се испољавају квантитет и
квалитет друштвене основе и надградње конкретног друштва (од
ређене друштвене заједнице).
Треба претпоставити да је рат ''циљ (или), сврха (или) и сам
садржај политичког''. Рат је догађај који се јавља само са поли
тичким именовањем противника и са декларацијом о отвореном
и експлицитном непријатељству против њега. Остаје могућност
прикривања стварног циља дате организације или политичке гру
пе, или то није пресудно нужно за изградњу односа између против
ника у рату.
Рат је специфични облик друштвеног сукоба – конфликта,
који садржи одређене војне и највише друштвене активности. То
је друштвено стање у коме оштри конфликти са неком групом
споља (држава, савез држава) или оштри унутрашњи конфликти
налазе излаз у оружаном сукобу.7)
Дакле, рат је стање целокупног друштва, не само збир бита
ка или кампања, у условима конфликта који се решава оружјем. У
овој формулацији се не даје дефиниција рата, већ једино указује
на његов друштвени карактер. Дефиниције рата које се појављују
у литератури, и то у оној која се у теорији рата сматра релевант
ном, су Клаузевицева и Рајтова. Карл Клаузевић (пруски генерал,
војни писац и теоретичар, 1780-1831) у својој већ класичној дефи
ницији рата разликује његово апстрактно и конкретно схватање.
Апстрактно, Клаузевиц рат дефинише као акт насиља чији је циљ
присиљавање противника на испуњење сопствене воље. Да би ово
сувише апстрактно одређење рата конкретизовао, Клаузевиц дода
је да је рат политички акт, оруђе политике, наставак политичких
односа, али другим средствима.8)
Да би се дошло до нових сазнања која доприносе дефиниса
њу појма рата значајно је анализирати дефиницију Рајта Милса
дату у његовом делу Студија о рату. Он тврди да се на рат, са
аспекта сваке од зараћених страна, може дефинисати као крај
ња интензификација војних активности, психолошких напетости,
правне власти и друштвене интеграције, односно да се рат може
сматрати као истовремени конфликт оружаних снага, расположе
ња становништва, правних начела и националних култура који су
7) Двадесети век је најкрвавији век у историји. Укупан број смртних случајева који су по
следица ратова или су повезани с њима процењује се на 187 милиона,што представља
10 процената светске популације 1913. године. (Ерик Хобсбаум, Глобализација, демо
кратија и тероризам, Архипелаг, Београд, 2008, стр. 19)
8) Карл Клаузевиц, О рату, Војно дело, Београд, 1951. стр. 41-45.
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толико изједначени(или свака страна тако процењује) да конфликт
између њих доводи до максималне интензификације сваког од тих
фактора и на једној и на другој страни. Наведена Рајтова дефи
ниција указује на то да је: Рат одређени облик друштвеног кон
фликта између друштава као хомогених целина, при чему тај кон
фликт изазива ангажовање не само војних, већ и невојних ресурса
друштва и узрокује знатну друштвену интеграцију и да се тај дру
штвени конфликт решава употребом оружане силе уз приближно
уједначене снаге до мере која и једној и другој страни даје за право
да очекује остваривање циљева.9)
Повељом ОУН рат је забрањен као средство за решавање ме
ђународних спорова. Зато се у чл. 2. тачка 4. Повеље УН истиче:
''Сви чланови се у својим међународном односима уздржавају од
претње силом или употребе силе против територијалног интегри
тета или политичке независности сваке државе, или на сваки дру
ги начин несагласан с циљем Уједињених нација.'' Рат је сукоб
држава, војно-политичких савеза, класа, нација или других дру
штвених група, у коме се примењује масовно оружано насиље, ра
ди остваривања одређених циљева. Најважнији део рата је оружа
на борба, али се он води на свим пољима друштвених делатности:
он је тоталан и свеобухватан.''10)
Савремено међународно право проглашава рат кривичним
делом. Значи да отпочињање вођења рата, по међународном пра
ву, повлачи међународну одговорност. Повеља ОУН одваја зако
ниту од незаконите употребе силе. Прва је употреба силе у ци
љу одбране, док друга представља деликт који се мора осудити
и санкционисати. Међутим, пракса је показала да се ова одредба
међународног хуманитарног права често не поштује. Међународне
правне институције су због тога покренуле питање одговорности
и санкција против држава и физичких лица која сносе одговорност
због почињених злочина. Ово је било неопходно, а посебно из чи
њеница, како истиче Николас Политис: ''Свако право, да би било
од стварне вредности, мора имати санкцију.'' Класична школа ме
ђународног права делила је ратове на међународне (оружани суко
би између суверених држава) и грађанске (оружани сукоби унутар
суверених држава). Та подела је са правног аспекта актуелна и на
почетку XXI века.
9) Радослав Гаћиновић, «Друштвена суштина рата», Политичка ревија, бр 4/2009, стр.
85-86.
10) Милојко Стојановић, Наука о одбрани, Правни факултет, Београд, 1992, стр, 109.
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Ратови се могу класификовати на основу различитих кри
теријума. Зависно од циља, и идејнополитичке оријентације, на:
националноослободилачке, верске, одбрамбене, нападачке, кон
трареволуционарне итд. Уважавајући присуство организационих
формација војне силе ратови се могу класификовати на фронтал
не, у којима се борбена дејства воде кроз сударе непријатеља на ја
сно омеђеним фронтовима и на герилске. Обзиром на родове војске
и места извођења операција ратови се деле на: копнене, поморске
и ваздушне и у односу на вид борбених дејстава на: офанзивне
и дефанзивне. Зависно од временског и просторног деловања ра
тови се деле на: локалне, регионалне и светске. Многи теорети
чари ратове на основу друштвено-политичког карактера деле на
нападачке и одбрамбене, односно праведне и неправедне: ратове
са ограниченим циљем и ратове са радикалним циљем. Међутим,
сваки нападачки рат – агресија на неку суверену земљу је за њу
са радикалним циљем. На савремену класификацију ратова утиче
низ чињеница, од којих су најбитније: сложеност услова, различи
тост циљева и висок степен производних снага, које омогућавају
ангажовање становништва и употребу савремене технике. Развој
људског друштва је основни чинилац који утиче на рат. Друштво
је изузетно сложено, чини га много унутрашњих веза и односа, 11) и
све их треба узимати у обзир када се разматра тако сложена појава
каква је рат. Сваки елемент људског друштва, посебно економија
(било да је реч о глобалном или ужем друштву, у границама одре
ђене државне заједнице) утиче на рат, његове узроке, услове, ток и
резултате. Након детаљног појмовног одређења на основу параме
тара садржаних у дефиницији, могуће је класификовати оружане
сукобе уз уважавање интензитета сукоба као основног критерију
ма. Сходно томе, постоје три категорије оружаних сукоба.12) Иако
је рат у општем смислу забрањен међународним правом, постоје
ратови који се тешко не могу избећи, а то су праведни, ослободи
лачки – одбрамбени ратови. Дакле, кад се говори о праведном рату,
мисли на одбрамбене – ослободилачке ратове чије су контуре да
11) Радомир Лукић друштво дефинише ‘’као скупину која материјално производи (и произ
води нове људе) везана процесима који чине друштвену основу (односно материјалним
процесима), која јој омогућује опстанак, који ипроцеси, опет, условљавају процесе
који чине друштвену надградњу.’’ (Радомир Лукић, Основи социологије, Универзитет у
Београду, 1962, стр. 275)
12) Мањи оружани сукоб – карактерише га више од 25 губитака у људству у борби годишње
(за сваку годину у периоду трајања сукоба и мање од 100 у читавом сукобу); Средњи
оружани сукоб – карактерише га више од 25, али мање од 1000 губитака у људству у
читавом сукобу и Рат – карактерише га више од 1000 губитака у људству годишње за
сваку годину током периода трајања сукоба (Бранкица Поткоњак – Лукић, Одређење
савремених ратних сукоба, Војно дело, Београд, бр. 3/2007, стр. 161)
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те у међународним правним актима. Теорија праведног рата Хуга
Гроциуса (1583-1645) кога многи теоретичари сматрају ''оцем ме
ђународног права'' обухвата критерије који се у литератури наводе
на латинском језику и то: jus ad bellum, који се тиче правде у рату
уопште, jus in bellum, који се тиче правде у рату након што је почео
и jus post bellum, који се тиче правде у рату у завршној фази рата,
по завршетку.13)
Различити захтеви да би рат требало да буде пропорциона
лан одговор на претњу, у који се упушта у крајњој нужди, надајући
се успеху, одражавају одговорност државника према сопственим
грађанима и према државницима других земаља с истим одговор
ностима. Јер рат је увек насиље кога треба избегавати увек, осим
када је то заиста неопходно и само где то има ефекта на поновно
успостављање мира и безбедности за грађане. Одлучити се за рат
у било ком другом случају значи угрозити сопствене грађане због
разлога који превазилазе оно што државник грађанима дугује.14)
Два светска рата у првој половини XX века обухватила су читаво
становништво зараћених земаља, трпели су и учесници у рату и
они који то нису били. Међутим, током двадесетог века терет рата
се све више пребацивао с оружаних снага на цивиле, који нису би
ли само његове жртве, већ све више предмет војних или војно-по
литичких операција. Разлика између Првог и Другог светског рата
је драматична: само 5 посто страдалих у првом су цивили, а у дру
гим та бројка расте на 66 процената. Опште је прихваћено да је на
почетку XXI века 80 или 90 посто цивила захваћено ратом.15)

ПРОПАГАНДА У РАТУ
Ратна пропаганда је кроз историју присутна у свим ратови
ма. Још у давним временима њена операцион
 ализација се спрово
дила применом ратног лукавства, као концепта или као принци
па. У старом Риму, Цицеро се углавном слагао са Аристотеловим
опажањима о убеђивању, установио сопствене идеје о дужности
пропагатора под називом officia oratoris, у којима је изнео основ
не особине које пропагатор мора да поседује: шарм (који успоста
13) Златко Исаковић, „Доктрина ''праведног рата'' од Гроцијуса до Уједињених нација“,
Војно дело, бр. 4/2003, стр. 44.
14) Пол Гилберт, ''Стари и нови ратови'', Нова српска политичка мисао, Београд, бр.
1-2/2007, стр. 315-316.
15) Ерик Хобсбаум, Глобализсција, демократија и тероризам, Архипелаг, Београд, 2008,
стр. 21-22.
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вља кредибилитет говорника), поруку (изношење поруке уз звучне
аргументе који доводе примаоца до неког сазнања), и покретање
(испунити публику емоцијама). Један од Цицерових најважнијих
доприноса био је унапређење Аристотеловог концепта ''atechnoi''
у теорију statiis или статус неког питања, што се данас назива про
дубљивањем. У том смислу, задатак пропагатора јесте да омогући
дефиницију ситуације, која ће представљати предност за његову
тачку гледишта или став. Да би пропагандна порука остварила
свој максимални ефекат, пропагандист користи следећа ратна лу
кавства: Прво, потребно је добро контролисати ситуацију и успо
ставити пожељну климу за пласман поруке кроз процес који се
назива постављање пропагандне позорнице. Друго, комуникатор
мора да успостави вредносно-пожељну слику у очима јавног мње
ња. Ово ратно лукавство се назива извор кредибилитета. Другим
речима, комуникатор мора да изгледа допадљиво, ауторитативно,
као неко коме се може веровати, или једноставно, да поседује било
који атрибут који може олакшати убеђивање. Треће ратно искуство
представља конструисање и емитовање поруке која усмерава па
жњу и размишљања циљне групе тачно на оно што пропагандист
жели и четврто, ефикасан утицај мора контролисати емоције ме
те следећи једноставно правило: изазивати неку емоцију, а затим
понудити мети начин одговора на ту емоцију која ће одговорити
жељеном праву деловања.16)
Пропаганда у рату има одређене карактеристике које поли
тичка пропаганда у миру нема, као што глобално друштво има од
ређене ознаке у рату које нема и не може имати у миру. И обрнуто,
пропаганда у миру има неке квалитете који се не могу испољити у
рату. Специфичности пропаганде у рату произилазе, пре свега, из
разлика живота појединаца и заједница у миру и рату.
Затим, особеност пропаганде у рату је у томе што се јављају
значајно одговарајуће разлике између пропаганди зараћених стра
на у погледу њихових садржаја, метода и средстава, које произи
лазе из суштинских разлика политичких циљева зараћених стра
на. Поред тога, будући да је оружана борба у рату главно средство
остваривања циљева рата, особеност пропаганде у рату је у томе
што је потчињена ратним законитостима и потребама ратне вешти
не.
Треба истаћи да се пропагандним деловањем у рату насто
ји постићи: обезбедити подршку сопственог народа за остварива
ње ратних циљева и одржати њихов борбени морал; деморалисати
16) Дарко Тадић, Пропаганда, Спектрум, Београд, 2005, стр. 135-137.
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противника (његово становништво, његове оружане снаге и нару
шити његове савезе); обезбедити подршку неутралних субјеката
међународне заједнице за остваривање ратних циљева и пропаган
да је дакле, саставни део укупних ратних напора зараћених страна
усмерена је на пријатељске и неутралне социјалне групације.
Једним својим делом, пропаганда је врста ратовања. А то
је онај њен део који је усмерен на оружане снаге и становништво
противника и његових савезника. У политичкој и војној литерату
ри она се назива ‘’специјална пропаганда’’ или ‘’психолошко ра
товање’’. ‘’Психолошко ратовање’’ (специјализована пропаганда)
је интегрални део политичких процеса и ратовања као њиховог
продужетка, а у току целе историје људског друштва. Први записи
о његовој примени у рату налазе се од Херодота а користио га је
Темистокле.
У америчкој литератури користе се термини ‘’психолошка
дејства’’ (psychological operations), ‘’ психолошки рат’’ (psycholo
gical war), ‘’психолошко ратовање (psychological warfare’’) и ‘’кон
трола мишљења’’ (mind control).
Британци су дуго времена за ознаку активности које су САД
називале ‘’психолошким ратовањем’’ употребљавали термин ‘’по
литичко ратовање’’. Од другог светског рата и они усвајају америч
ку терминологију.
На француском говорном подручју Европе користе се тер
мини ‘’психолошка акција’’ (action psychologique), ‘’психолошки
рат’’ (la querre psychologique), и ‘’психолошка битка’’ (combar
psycologique). У савременим ратовима ратна дејства су неминовно
прожета интензивним психолошко пропагандним дејствима.
Основни циљеви психолошко-пропагандног рата су: слабље
ње и подривање морала, психолошких и одбрамбених способности
земље на коју се припрема или врши агресија; придобијање свет
ског јавног мњења за своју хегемонистичку агресивну политику и
утицај на то мњење и на реалне потенцијалне савезнике да агресију
прихвате ка неопходну акцију, ‘’ослободилачку мисију’’; конститу
исање одговарајућег режима на привремено окупираној територи
ји; завођење контроле понашања и комуницирања и подизање мера
усмерених за индоктринацију становништва окупираног региона
и њиховог придобијања за концепцију ‘’новог поретка’’, и бесми
слености пружања даљег отпора; врбовање за сарадњу и сл.
Процес пропагандног деловања у рату се састоји од неколи
ко конкретних фаза и то: одређивање популације на коју ће бити
усмерено пропагандно деловање; идентификација мишљења, емо
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ција и ставова у тој популацији; идентификација текућих трајних
слабости те популације са становишта циљева који се желе пропа
гандним деловањем постићи; одређивање врсте, садржаја и фор
ме пропагандних порука, њихових израда и избор најпогоднијих
канала њиховог растурања, односно дотурања; дотурање односно
растурање пропагандних порука и анализа ефеката пропагандног
деловања.17)
Пропагандна порука може бити састављена од говорних или
писаних речи, слика, звукова, покрета или њихове комбинације. Да
би била функционална она мора доспети до противника, привући
његову пажњу и бити прихваћена од стране оних којима је наме
њена.
Уопште узевши пропагандна порука мора испуњавати сле
деће захтеве.18): порука је својим садржајем усаглашена са борбе
ном ситуацијом, односно са планом борбених дејстава и планом
психолошко-пропагандних мера и активности; садржине обележја
пропагандних порука наводе припаднике оружаних снага непри
јатеља, односно његово становништво на закључак да уколико по
ступе у складу са тежњама израженим у поруци, делу, пре свега, у
свом интересу, а не у интересу онога ко им шаље поруку; пропа
гандном поруком се активира потреба припадника оружаних снага
противника за самоодржањем, сигурношћу и извесношћу; у про
паганде поруке се уносе само истинити подаци. Међутим, у њу
се уносе они подаци који су прихватљиви с обзиром на ситуаци
ју, степен индоктринације, менталитет и друга културна обележја
припадника оружаних снага противника; пропагандна порука мора
бити довољно једноставна како би њено значење било разумљиво
онима којима је намењена; у пропагандној поруци се избегава вре
ђање и застрашивање противника; у пропагандној поруци се не
постављају претерани захтеви противнику; у садржају пропаганд
не поруке се не предвиђа исход конкретне борбене акције и у свом
17) Љ. Стајић, Р. Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар,
250.

Беог рад, 2007, стр.

18) Јозеф Гебелс је наредио да се у његов тајни министарски записник унесе следеће: а)
‘’лагати се сме само када то захтевају одбрамбене мере, али не да би се обмануло у
погледу успеха; б) да би се лансирале лажи, никада се не треба користити службеним
апаратом, информационим агенцијама итд. Него се одмах мора замаглити извор лажи;
в)штампа и радио у сопственој земљи се не смеју уопште оптерећивати таквим лажима,
већ само канали који воде у иностранство смеју такве лажи да примењују.’’ Међутим,
и поред ових активности Гебелс је доживео неуспех зато што (исто као и Хитлер) није
увиђао да пропаганда мора бити веродостојна. Ова констатација се још мора прошири
ти. У пропаганди је пресудна јавна веродостојност и то према необоривој спознаји коју
је Абграхам Линколн изнео 21. августа 1958. године: ‘’јавно мњење је све. Са јавним
мишљењем се не може сукобљавати, без њега нема успеха.’’ (Радослав Гаћиновић, Те
роризам и пропаганда, Младост, Београд, 1994, стр. 147)
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ситуац
 ијама се настоји да се подаци које противник не саопштава
својим оружаним снагама и становништву, саопште у сопственим
пропагандним порукама.

МЕТОДЕ ПСИХОЛОШКО-ПРОПАГАНДНОГ
ДЕЛОВАЊА У РАТУ
Методе психолошко-пропагандног деловања обухватају си
стем активности и изабране путеве и начине којима се утиче на
свест и понашање људи ради постизања одређених циљева. Ове
методе се могу класификовати у четири групе: методе изазивања
одређених емоционалних стања; методе засноване на форми садр
жаја; акционе методе и гласине.
Методе изазивања одређених стања су усмерена на ствара
ње и изазивање одређених емоционалних стања која су праћена и
карактеристичним облицима понашања. У оквиру ове групе најти
пичније су следеће методе: метод стварања и подстицања мржње;
метод застрашивања; метод изазивања носталгичних осећања и
директни позив и наговарање за предају.
Метод стварања и изазивања мржње као једна од базич
них људских емоција усмерава се према неком конкретном објекту,
условљавајући специфичан начин понашања. У актуелном пона
шању мржња се развија према непријатељу који је извршио агре
сију на земљу, како би се активирали сви потенцијали одбране у
борби против окупатора – агресора.
Метод застрашивања је усмерен на изазивање страха као
специфичног и непријатног осећања који се испољава на рацио
нално расуђивање и неконтролисано понашање. То осећање је ре
зултат разноврсних опасности које се човеку предочавају у смислу
угрожавања његовог телесног, психолошког и социјалног интегри
тета. Коришћење страха као психолошке основе за психолошкопропагандне активности заснива се на сазнању да неконтролисани
страх умањује критичност и самоиницијативу, способност за раци
онално и ангажовано понашање у борби.
Метод изазивања носталгичних осећања се заснива на кори
шћењу емоције туге и жалости које се везују за губитак нечега што
је за човеков живот посебно значајно и за што је он јаче осећајно
везан. Обично најјача туга настаје услед одвајања од вољене осо
бе, породице и уже социјалне средине. Примена ове методе има за
циљ слабљење вољно-мотивационог елемента у човековој лично
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сти, што има директног одраза на његов борбени морал, склоност
дезертерству и депресивном стању.
Метод директног позива и наговарања за предају је редо
ван пратилац свих ратних сукоба у историји ратовања. За практич
ну реализацију метода позивања и наговарања на предају користе
се гласноговорници и друга средства за психолошко-пропагандна
дејства. Ова метода се назива и метода позивања на дезертерство.
Посебно је ефикасна у условима непосредног борбеног додира са
непријатељем.
Методе засноване на форми садржаја подразумевају се ор
ганизоване активности које се остварују у дужем и континуираном
периоду, са задатком да се утиче на мотивацију, односно форми
рање и мењање ставова масе. У оквиру ње могуће је, као посеб
не, издвојити следеће методе: метод понављања садржаја; метод
упрошћавања садржаја, метод наглашавања елемената садржаја
информација, метод искривљавања елемената садржаја и метод из
мишљања елемената садржаја.
– Метод понављања полази од психолошког правила да
интензивно и стално понављање неких садржаја, који се
преносе разним средствима комуникације морају време
ном усвојити они којима су поруке намењене.
– Метод упрошћавања садржаја: Ограничене могућности
човека да прими одређену количину информација, као и
захтеви да те информације имају погодан облик, у зави
сности од ситуац
 ије и социјалнокултуролошких факто
ра, истичу могућност примене овог метода. Техника ткз.
црно-белог приказивања ствари, поготово када се пласи
ра у одсуству других информација, омогућава успех тог
метода. Тако се према непријатељевим информацијама
истиче његова оријентација на.: терор; терористичке ак
тивности према цивилном становништву; непоштовање
основних правила међународног хуманитарног права;
неморално понашање и одсуство људскости и тд. С дру
ге стране, истиче се да се сопствене снаге поштено боре,
да су присиљене да бране отаџбину, да је сопствена зе
мља безразложно нападнута и сл.
– Метод наглашавања елемената садржаја обухвата исти
цање неких делова пропагандне поруке(појачаним гла
сом, више израженим словима...).
– Метод искривљавања елемената садржаја често је при
мењив на психолошко-пропагандном деловању. У окви
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ру тог метода се иде на презентацију минимума нужних
- тачних информација, док се остали део садржаја ин
формација допуњава искривљеним и измишљеним еле
ментима који су, по правилу, изведени тако да стварају
утисак аутентичних података, што се постиже навође
њем неких извора и података.
– Метод измишљања елемената садржаја је у ствари пла
сирање неистине(лажи) или полуистине чији је основни
циљ да противника обмане у погледу разумевања ствар
ног значења и циљева сопствених поступака. Сваки из
мишљени садржај се маскира неким познатим садржа
јем.
Акцион е методе се односе на примену конкретних и карак
теристичних поступака а које су непосредно везане за коришћење
ратне технике уврштавају се у групу ткз. акционих, односно по
средних метода, тј. метода индиректног психолошко-пропагандног
деловања. Резултати њихове примене видљиви су посредно, након
одређених акција оперативних јединица. Типични представници
те групе јесу следеће методе; извођење препадних акција и кори
шћење ратних заробљеника.
– Извођење препадних акција не заснива се на уверењу да
су насиље, атентати, отмице и сл. сами за себе циљ, већ
на уверењу да такве акције имају пре свега психолошкопропагандни ефекат, јер те акције уносе немир и плаше
појединце и групе. На тај начин се стварају услови за
ефикасну примену других метода психолошко-пропа
гандних средстава, нпр. метода изазивања панике, уз
примени најсавременијих радио и звучних средстава.
– Коришћењем ратних заробљеника у психолошко-про
пагандном деловању је метод који се потврдио у скоро
свим ратовима. То илуструју многи примери када се по
сваку цену настојало заробити противничког војника.
Гласине су неистине или полуистине које се преносе најјед
ноставнијим путем: ''од уха до уха'', ''у поверењу'', ''у четири ока''....
праћене познатим рефреном ''јесте ли чули....'', ''знате ли да...'', ''ре
ћи ћу вам али да никоме не кажете'', личе на грудву снега отиснуту
низ планину, која котрљајући се постаје лавина. Због тога су оне
не само посебна врста пропагандних порука, већ и посебна пропа
гандна метода. Њихова ефикасност се темељи на психолошкој за
конитости да човек увек испољава велику заинтересованост за оно
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што му се ''саопштава у поверењу'', и што се у њему јавља потреба
да то, као значајно, саопшти блиским особама.
Уколико је ситуација неизвесна, драматичнија, уколико са
држи више опасности, утолико та психолошка законитост дола
зи више до изражаја. Производњи гласина веома погодује драма
тичност ратних збивања. Основни мотиви за настанак гласина су
страх, нада, мржња и радозналост. Сходно томе предмет гласина
су истакнуте личности и важни догађаји. Центри за производњу
гласина предуз имају све потребне мере да би правовремено откри
вали осетљиве тачке, а стручњаци из понуђених података извлаче
закључке, утврђују главне теме и контролишу гласине. Посебно се
води рачуна о ефекту деловања на психу човека. Може се издвоји
ти више врста гласине, као нпр. гласине застрашивања, подрива
ња, спонтане и организоване гласине.
Јозеф Гебелс, најпознатији министар пропаганде у истори
ји, лично је смишљао обмањивачке гласине и на ''лукав'' начин их
протурао у јавност. Познат је његов трик са скором ''инвазијом Бри
таније'', а радило се о ужурбаним припремама за напад на СССР.
Дакле, психолошко-пропагандни производ који на људску
психу делује као маљ зове се гласина. Оне се деле на гласине стра
ха; гласине неизвестности; гласине мржње; обмањивачке гласине;
гласине жеља; сањалачке (носталгичне) гласине; гласине радозна
лости; гласине бојазни и стрепње и гласине о натприродним чу
дима.19)
– Гласине страха су најраспрострањенија врста гласина,
које се користе у свим кризним ситуацијама, нарочито
у рату. Страх је нормална човекова емоција у кризним
ситуацијама, а садржи, поред биолошке и рационално
вољну и социјалну компоненту.
– Гласине неизвесности чине посебну врсту гласина, ко
је у кризној ситуацији делују на свест циљне групе, За
настајање и ширење тих гласина основни услов је ин
формативна изолација циљне групе у односу на догађаје
који за њу имају егзистенцијални значај.
– Гласине мржње су добиле назив према циљу психоло
шко-пропагандног рата који жели да се постигне шире
њем гласина: изазивање сумње, подозрења, неповерења,
раздора и отворене мржње. Негативне емоције које се
формирају под утицајем тих гласина усмерене су против
неких основних вредности, које не само да имају значаја
19) Исто и Народна армија, 16. 1. 1992.
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за циљну групу него су и непрекидно изложене јавној
критици и процени: државно и војно руководство и по
једини руководиоци; припадници других партија, наци
ја раса; припадници других социјалних група; поједине
јавне личности за које циљна група има симпатије и у
које има поверење и друго.
Обмањивачке гласине у основи садрже обману, завође
ње, искривљавање и обликовање чињеница стварности.
Да би одређена врста гласина ипак добила епитет “об
мањивачке” у њиховој основи мора да постоји сврха;
да циљну групу доведу у заблуду или да створе лажну
представу о неком догађају, личности и појави.
Гласине жеља најчешће настају и шире се спонтано,
као извор ишчекивања и надања великог броја људи да
ће настати неки догађаји или појава који имају велики
и егзистенцијални значај. Непосредне штетне после
дице које би паралисале неку акцију или је усмериле у
нежељеном правцу углавном нису везане за те гласине.
Међутим, до таквих последица сигурно долази у обли
ку разочарања и резигнације када се жеље не остваре и
утврди неистинитости немогућност настајања жељеног
догађаја.
Сањалачке (носталгичне) гласине. Носталгија у свом
изворном значењу подразумева тугу за родним крајемзавичајем. Фигуративно, тај термин означава сваку вр
сту чежње за нечим драгим и пријатним што је човеку
постало трајно или привремено недоступно. У кризним
ситуацијама, нарочито у рату, војнике одвојене од поро
дица, завичаја и пријатеља носталгија подстиче на ира
ционално понашање, “омекшавање душе” и слабљење
борбеног морала.
Гласине радозналости. Та врста гласина није директно
у вези са кризним ситуацијама, али њихово настојање и
преношење у многоме зависи од психолошких, морал
них, интелектуалних, карактерних и других својстава
социјалних група и појединаца. Општи, социјални окви
ри за настајање тих гласина јесте недостатак информа
ција о неком догађају или личности који су значајни за
циљну групу.
Гласине бојазни и стрепње настају преувеличавањем
свих, чак и најситнијих слабости и неуспеха, а посебно
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војничких пораза. Њима се у непријатељске редове на
стоје унети бојазан и стрепња за судбину појединих вој
них јединица и појединаца. Гласине бежања од стварно
сти садрже разне немогуће, али ипак претпоставке које
деморалишу. Тако се нпр. говорило да ће Други светски
рат трајати десет година, чиме је Немачка пропаганда
хтела нарочито код Американаца створити утисак по
принципу: чему претерано напрезање кад је крај рата и
тако још увек далеко.
– Гласине о натприродним чудима ширили су крајем Дру
гог светског рата нацистички властодршци како би се
пред неизбежним поразом народу и војницима некако
подигао морал.
Међу такве гласине које су говориле да ће се ток рата пре
окренути у задњи час била је и она којом се тврдило да ће смрт
америчког председника Рузвелта (умро неколико недеља пре слома
Немачке) имати драматичне и позитивне последице и спасити Не
мачку од пропасти.
Гласине су дакле, једна од најстаријих метода психолошкопропагандних активности. Једноставно се шире а убојите су, њихо
ви творци се тешко откривају а лако стижу до циља.
Познати социјални психолог Младен Звонаревић каже: ''гла
сине су тобоже истините информације које се усмено шире, а чи
ју истинитост није могуће непосредно проверити'', а Никола Рит,
каже: ''Гласине су специфичне врсте тврдњи које се заснивају на
веровању, а које колају од особе до особе, обично усменим путем,
без ослонца на евидентне факторе.''20)
Када се утврди садржај гласине потребно је утврдити чи
њенично стање, а уколико то није могуће, треба утврдити апрок
симацију реалних догађаја. Затим се утврђују носиоци гласина и
њихове доминантне групе, процене раширености гласина и прона
лазе докази гласина. Следећи корак је утврђивање извора гласина,
а затим се идентификују појединци који имају највећи неформални
ауторитет у доминантној групи носиоца гласина. На крају гласину
гасе или преусмеравају инхибитори гласине. Деманти или преу
смеравање има за циљ: идентификацију извора, разјашњење сврхе
гласине, разграничење истинитих података, тј. чињеница од интер
претације и искривљених закључака, те на крају давање правилног
тумачења догађаја и стварање жељеног расположења контамини
20) Радослав Гаћиновић, ‘’Пропаганда у служби психолошког терора’’, Безбедност, бр.
1/1994, стр. 7.

164

Радослав Гаћиновић

Политичка пропаганда - ефикасно оружје у ...

ране групе. Демант има највише успеха ако се пренесе усмено, ко
муникацијом лицем у лице. Но, како је често немогуће да једно
лице усмено демантује гласину целој контаминираној групи, тада
у акцију креће оспособљена група за демант.21) Уколико неки поје
динци, насупрот деманту, наставе са ширењем негативних гласи
на, потребно их је идентификовати и према њима заузети посебан
став. На овакав начин могуће је успешно спречити ширење гласи
на, чије игнорисање представља потенцијалну опасност за опера
тивну успешност јединица у рату.

Radoslav Gacinovic
POLITICAL PROPAGANDA - AN EFFICIENT
WEAPON IN MODERN WARFARE
Summary
Propaganda is a term of Latin language origin and derives from
the verb “propagare” mean ing “spread, widen” in Serbian language.
For the term “propaganda” there is one synonym - the term “propaga
tion” which also derives from the term “propagare”. This term, which
was established in 1622, is related with a famous regulation of the Pope
Gregory XV by which a leading Papal institution for spreading of Cat
holic faith (Congregatio de propaganda Fide) was established.
If one accepts the view that propaganda is a skill and method of
persuasion of human groups or individuals, then it is possible to con
clude that it preceded the birth of international relations. It implies that
human beings implemented propagandist moves in international relati
ons since their beginning. Propaganda is implemented in all spheres of
social life and its role is most signific ant in the war, because the war is a
specific form of social confrontation - conflict which consists of certain
military and highly concentrated level of social activities. It is a social
state of affairs in which harsh conflicts with an external group (the sta
te, the state alliance) or harsh internal conflicts end up in the form of a
military conflict. The war propaganda consists of all information, idea,
teachings and specialized way of persuasion with purpose of achiev ing
certain war objectives and also with the objective of influencing thin
king, mood and conduct of the people for purpose of getting direct or
indirect advantage out of it.
Key Words: Propaganda, war, methods, resources, rumors
21) Милковић, Д.: ''Гласине'', Војна психологија, МО РХ, Загреб, 2005, стр. 403-419.
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Resume
Propaganda is an intentional and systematic attempt of percep
tion shaping and manipulation of realization and behavior with purpose
of causing a reaction which is in the propagator’s interest. Therefore
propaganda is a thoughtful spread of ideas without concrete action on
behalf of individual, group or institution and without the use of harsh
force on the surface. The propagandists indent to establish or strengthen
their domination in various domains on the basis of ideology which
they claim that they support. On the other hand, the war is a certain
model of social conflict between societies as homogenous communi
ties and so this conflict causes engagement of both military and nonmilitary social resources as well as significant social integration. Such
social conflict is solved with the use of armed forces that are more or
less close in sense of their level of power to the extent that both sides
may expect fulfillment of their objectives. Since propaganda has a very
important role in the war, the task of a propagator is to influence the
change of situation to the benefit of his/her own side and the war ob
jectives. The war contrivance (within the war planning) is a basic part
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of activities of the war propagator in the following sense: Firstly, it is
necessary to have fine control of the situation and to create a desirable
climate for the message marketing through a process called “setting
the stage for the propaganda”. Secondly, the propagator has to project
a “desirable value” image in the public. This war contrivance is called
the source of credibility. In other words, the propagandist has to ha
ve a pleas ing appearance, authority and has to look as somebody who
can be trusted, or simply, the propagandist has to have any attribute in
that sense which could make the persuading process easier. Thirdly,
the war experience implies a construction and emitting of a message
projecting the attention and thinking of the targeted audience precisely
to the desired message of the communicator and fourthly, an effective
influence should control the target’s emotions and then offer the way of
answering the emotion in the way which is suitable to the envisioned
direction of activity. The propagandist has to posses: the charm (which
forms credibility of the speaker), the message (conveying the message
along with audio argumentation that leads the message receiver to some
realization) and activation (fulfilling the audience with emotions) as a
precondition for the success of his/her activity in modern warfare.

*

Овај рад је примљен 27. априла 2011. године а прихваћен за штампу на састанку
Редакције 20. јуна 2011. године.
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ДА ЛИ ЈЕ ОПАДАЊЕ НЕМИНОВНО?- НЕКОЛИКО
АРГУМЕНАТА ПРОТИВ*
Сажетак
У овом раду аутори доводе у питање главне аргументе де
клиниста у погледу неминовности опадања америчке моћи. Наво
дећи осам аргумената против деклинистичких учења, циљ рада
је да се покаже да у међународним односима, поготово у погледу
процене нечије моћи не постоји апсолутна сигурност да ће се не
што десити онако како то највећи број људи очекује. Конвенцио
налне мудрости често знају да поклекну пред непредвидивостима
дешавања а детерминизам у међународним односима има много
теже услове за живот него што је то случај у неким другим обла
стима људског деловања.
Кључне речи: Међународни односи; моћ; Сједињене Америчке Државе;
процес померања моћи; опадање у моћи; будућност аме
ричке моћи

У недавно објављеној књизи која говори о узроцима превла
сти Запада некада и будућој неминовној превласти Истока, стен
фордски историчар Јан Морис наводи речи великог енглеског про
светитеља Семјуела Џонсона који је једном приликом написао да
„када је човек уморан од Лондона, он је уморан од живота, јер
у Лондону се може наћи све оно што живот може да пружи.“1)
Овај текст је резултат рада на пројекту Политички идентитет Србије у регионалном
и глобалном контексту, број 179076, финансиран од стране Министарства просвете и
науке Републике Србије.
1) Видети: Ian Morris, „Why the West Rules--for Now – excerpt”, извор: internet, 05/01/11
http://us.macmillan.com/BookCustomPage.aspx?isbn=9780374290023#Excerpt. Реч је о
књизи: Why the West Rules - for Now: The Patterns of History, and What They Reveal About
the Future, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2010;

*
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...И заиста, како пише Морис, „Лондон је тада (а реч је о 1777. го
дини - прим. аут.) имао катедрале и палате, паркове и реке, отмене
резиденције и страћаре. Али изнад свега ту је могло да се купи
толико тога да је то превазилазило и најлуђа маштања претходних
генерација. Фине даме и господа могли су да силазећи из кочија
испред тек изграђених аркада Оксфорд Стрита виде новитете по
пут кишобрана, који је био производ 1760-их, а који су Британци
убрзо почели да посматрају као потребу, или пак ручне торбе или
пасте за зубе, што су све били производи из претходне деценије.
И нису само богаташи били ти који су се препустили чарима нове
потрошачке културе. Изазивајући згражавање конзервативних по
сматрача, трговци су проводили сате у кафанама, сиротиња је звала
чај „нужном намирницом“ а жене фармера су куповале клавире.“2)
Укратко, „Британци су почели да мисле да су другачији од осталих
људи“.3)
На сличан начин ових дана, масе раздраганих људи у шо
пинг моловима Шангаја, Пекинга или Нанђинга хрле да приба
ве све оно што нуди тржиште 21. века. Успон Народне Републике
Кине има последице и по пораст њеног самопоуздања у међуна
родним односима али и по пораст куповних апетита становника
„нове потрошачке суперсиле“. 4) Са померањем моћи са Запада на
Исток истовремено долази и до померања наде, како је то недав
но објавио енглески „Ekonomist“.5) У том смислу, светска стручна
и шира литература опадање америчке моћи и моћи Запада узима
као готову ствар а долазак Кине на место најмоћније земље света
је по многима само питање времена. Главна хипотеза овог рада је
да пре него прихватимо аргументе деклиниста о томе да је процес
померања моћи са Запада на Исток неминовност да о томе треба
размислити барем још једном. Наводећи осам аргумената против
2) Видети: Исто, op. cit.
3) исто, op. cit.
4) Видети: “The New Shopping Superpower”, Newsweek, извор: internet 20/1/11 http://www.
newsweek.com/2009/03/20/the-new-shopping-superpower.html
5) „Током последњих 400 година Запад је, кад је у питању оптимизам, уживао компаратив
ну предност над остатком света. Западни интелектуалци су утрли пут идејама просвети
тељства и прогреса а западни „човек од акције“ користио је технологију како би намет
нуо своју вољу остатку света. Очеви оснивачи који су чврсто веровали да ће земља коју
су створили бити боља него било која до тада, понудили су грађанима не само право на
живот и слободу него и трагање за срећом... Сада нада мења мења место свог боравка.
Према резултатима истраживања „Pew Research“ центра, неких 87 посто Британаца, 50
посто Бразилаца и 45 посто Индијаца мисли да се њихова земља креће у правом смеру
док 31 посто Британаца, 30 посто Американаца и 26 посто Француза верује у тако не
што кад су у питању њихове државе. Видети: “The Redistribution of Hope”, The Econo
mist, izvor: internet 17/12/10 http://www.economist.com/node/17732859
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деклинистичких учења, циљ рада је да се покаже да у међународ
ним односима, поготово у погледу процене нечије моћи не постоји
апсолутна сигурност да ће се нешто десити онако како то највећи
број људи очекује. Конвенционалне мудрости често знају да по
клекну пред непредвидивостима дешавања а детерминизам у ме
ђународним односима има много теже услове за живот него што је
то случај у неким другим областима људског деловања. Рад ће се
поред увода и закључка састојати од дела који се односи на осам
питања за деклинисте односно на осам аргумената против декли
нистичких учења.

Да ли је овога пута стварно дошао крај? 
Неколико питања за деклинисте
Упркос снази аргумената које деклинисти користе, и вели
ком броју примера из историје којима поткрепљују своје ставове,
постоје неке нејасноће у аргументима које наводе као и логици раз
мишљања а које ћемо ми овом приликом, због недостатка просто
ра, само укратко навести (за скраћени приказ ових питања видети
Табелу 1.)6)
Као прво, приметна је извесна фаталистичка црта у ова
квим погледима на судбину Америке у савременом свету, то јест
чини се да шта год људи у земљама које су у опадању чинили, једна
ствар је неминовна: силазак са историјске позорнице7). Остала је
као пример позната реченица изречена од стране Маргарет
6) О деклинизму у међународним односима и нарочито о деклинизму у Сједињеним Аме
ричким Државама видети шире у: Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, „Од Спутњи
ка до Ленова: шест таласа америчког деклинизма после Другог светског рата“, ГОДИ
ШЊАК, 2010, Факултет политичких наука, Београд, Година IV, Број 4, стр. 269-295.
7) У тексту који на тему опадања моћи империјалне Шпаније у шеснаестом и седамнае
стом веку пише британски историчар Џон Х. Елиот наводе се два значења речи опадање
у тадашњем свету: једно биолошко, друго историјско. „Биолошки посматрано, сваки ор
ганизам пролази кроз процес раста, зрелости и пропадања; и пошто је то било природ
но, тако нешто се није могло зауставити – осим, наравно (и ту је постојала могућност
спасења) уколико се Бог директно не умеша у људске послове. Ова ситуација шпанске
прошлости, садашњости и будућности унутар цикличног процеса на основу којег
природа функционише, чини ми се да је одиграла (кључну - прим. аут.) улогу у
стварању тог осећаја фатализма која је био веома присутан код шпанске владајуће
класе седамнаестог века (подвукао аут.). Точак се неумитно окретао и најбоље чему
су се могли надати је да га мало успоре пре него што ствари опет крену нагоре. Песи
мизам је био ојачан историјском аналогијом са судбином Римског царства. Шпанци су
себе у доба своје највеће моћи доживљавали као модерне наследнике Римљана; и сада,
у данима проблема, аналогија коју су тако самоуверено користили је постала изузетно
непријатна. Ако су они Римљани нашег доба, како онда Империјална Шпанија може
избећи процес дегенерације и опадања којем је и Империјални Рим коначно подлегао.“
Видети шире о томе у: John H. Elliot, „Managing Decline: Olivares and the Grand Strategy
of Imperial Spain“, in: Paul Kennedy, Ed., Grand Strategies in War and Peace, Yale Univer
sity Press, New Haven, 1991, pp. 87-104. (цитат је са стране 90.)
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Аргументи против

Да ли је суд
бина империја
унапред одре
ђена и или је
могуће “иско
чити” из круга
успона и пада?

- Изгледа “да се не
може урадити ни
шта за нацију за
коју не ради време”
(Маргарет Тачер)
-У
 спон и пад
великих сила као
природни закон

- Процес опадања у
моћи није неповра
тан и непромењив
- Опадање је могуће
зауставити, успорити
или чак окренути у
супротном смеру

Да ли је еконо
мија најважни
ји извор моћи?

- “У процесу одржава
ња статуса велике
силе најважније су
три ствари: но
вац, новац и новац”
(Пол Кенеди)
-„Све почиње са
огромним дуговима
а завршава се са
неумитним смањењем
у средствима
расположивим за
трошкове копнених
снага, морнарице и
ваздухопловства“
(Ниал Фергусон)

-Није све у новцу.
Има нешто и у неким
другим стварима
“Напросто је суви
ше много доказа који
указују на друге ства
ри: географија, војна
организација, морал
нације, систем савезни
штва” (Пол Кенеди)
-Разлика моћи и утицаја
- Разлика између
моћи као контроле
над одређеним
ресурсима и моћи као
контроле над исходима
односно понашањима
других актера

Може ли се моћ
мерити? Шта
све суперсила
треба да уради
да би задржа
ла тај статус?

-БДП и стопе ра
ста као најважни
ји извори моћи
-Суперсила треба да
испуни сва очекивања
и да победи сваког
ко покуша да јој
се супротстави

-Мерење моћи као го
тово немогућ подухват
-Проблем претераних
очекивања често
замагљује разлику
између оног ко има мање
и оног ко има више моћи

Какве после
дице по силе у
опадању има
наше опажање
тог процеса?
Каква је улога
психологи
је у процесу
успона и пада
великих сила?

- Опадање у моћи је
стварно и психо
логија ту не игра
велику улогу

- Људски мозак при
родно тежи да више
пажње поклања лошим
него добрим вестима
- У покушају да се све
објасни, често се важне нијансе и детаљи
потпуно изостављају
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“Imperial over
stretch” или
“entitlement
overstretch”?

“Они који доносе од
луке у Вашингтону
се морају суочити са
мучном и трајном чи
њеницом да је укупан
збир глобалних интере
са и обавеза Сједиње
них Држава сада много
већи од снаге државе да
их брани све истовре
мено.” (Пол Кенеди)

Како стоје
конкуренти?

- Кина као будућа свет
ска сила број један;
огромне стопе раста
и све већа војна моћ
-Е
 вропска унија као
глобални играч
- Земље БРИК
Постоје догађаји после
којих више ништа није
исто и који одређу
ју судбину империја

Када је ствар
но крај?

Може ли се
управљати
опадањем у
моћи ? Да ли је
могуће “памет
но опадати”?

-Велике силе у опа
дању суочавају се са
изборима који се крећу
у распону до немила и
недрага, између мање
и више лошег избора

Да ли је опадање неминовно?
- „Историјски подаци
сугеришу да ако једна
конкретна нација одваја
током дужег времен
ског периода више од
10 % (а у неким случа
јевима, када је струк
турално слаба, више
од 5 %) националног
дохотка на наоружава
ње, то највероватније
ограничава његову сто
пу раста“ (Пол Кенеди)
- Спољна политика
САД ће пре бити
жртва „пренапрезања
социјалних давања“
него класичног
„империјалног
пренапрезања“
(Ендрју Крепиневич,
Мајкл Манделбаум)
-С
 АД као једина земља
са свеобухватном мо
ћи (превласт у свим
њеним димензија
ма) и моћи чији је
домашај глобалан
-Велике силе опстају
из различитих разло
га па чак и онда кад
изгубе своју моћ
-Тешко је проценити док
се ствари још одигравају
који је догађај пресудан
у процесу опадања моћи
-Могуће је паметном
политиком и доношењем
правих одлука које на
прави начин препознају
дух времена зауставити,
успорити или преокре
нути опадање империја

Табела 1: Осам питања за деклинисте
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Тачер, некадашње премијерке Велике Британије, која је под
носећи оставку на ту функцију, између осталог рекла и како одла
зи, јер не може да уради ништа за нацију за коју не ради време. Да
ли заиста не постоји никаква нада за силе у опадању да промене
своју судбину?
Историчари опадања претходних сила у прошлости, попут
Арнолда Тојнбија, с правом су констатовали следеће: „Развој се де
шава кад год изазов покрене успешну реакцију која затим побуди
нови и друкчији изазов. Нисмо пронашли ниједан исконски разлог
зашто се тај процес не би понављао у недоглед, иако је, историј
ска је чињеница, већина цивилизација у томе била неуспешна.”8)
Ако прихватимо да је опадање процес, зашто не би могло доћи и
до повремених успона у том процесу, па и до сасвим супротних
кретања. Једно од најбољих дела на ову тему, Гибонова вишетом
на студија која је под насловом “Опадање и пропаст Римског цар
ства” објављена крајем 18. века, сведочи да, иако је Римско царство
почело да опада након смрти цара Марка Аурелија, постојале су
фазе обнове моћи царства и да се на томе пуно радило и то веома
успешно, макар у случају Диоклецијанових реформи или пак са
доласком Константина Великог на чело царства.9) Коначни исход и
судбине царстава се по нашем мишљењу, ипак не могу знати уна
пред колико год историја тако нешто говорила. У подручју људ
ских ствари детерминизам, ипак није тако суверен као у области
природних наука.10)
8)

Ову реченицу је Фарид Закарија сасвим оправдано узео за мото своје књиге „Постаме
рички свет“. Видети: Фарид Закарија, Постамерички свет, Хеликс, Смедерево, 2009.

9)

Едвард Гибон, британски историчар из времена просветитељства објавио је у периоду
од 1776. до 1788. године шестотомну књигу под насловом “Историја опадања и пропа
сти Римског царства”. За српски превод овог дела видети: Едвард Гибон, Опадање и
пропаст Римског царства, Нолит, Досије, Београд, 2007, треће издање;

10) У најави књиге која jе изашла у фебруар у ове године, а која се бави будућношћу аме
ричке моћи у двадесет првом веку, Џозеф Нај на ову тему пише следеће: “Конвенцио
нална мудрост тврди да да ће глобална равнотежа снага вероватно бити промењена у
двадесет првом веку. Ко то може (са сигурношћу –прим. аут.) знати? Прво, морамо се
чувати од погрешних метафора као што је она о природном опадању. Државе немају,
за разлику од људи, предвидив животни ток (мисли се на рођење, детињство, младост,
средње доба, старост и смрт – прим. аут.). На пример, након што је Британија изгубила
своје америчке колоније крајем осамнаестог века, Лорд Хорејшио Волпол (британски
историчар, политичар и изданак једне од најугледнијих британских породица – прим.
аут.) ламентирао је над тиме што је Британија овим сведена на једну безначајну земљу,
попут Данске или Сардиније. Он није успео да предвиди да ће индустријска револуција
донети Британији још један век чак и веће премоћи у светским пословима. Рим је остао
доминантан више од три века пошто је достигао апогеј своје моћи. Чак ни тада, Рим
није пао због успона неке друге државе већ је нестао тако што је доживео на хиљаде
посекотина од стране разних варварских племена. У ствари, свим помодним предвиђа
њима да ће Кина, Индија или Бразил претећи Сједињене Државе у деценијама које су
пред нама, треба поручити да ће веће претње долазити од модерних варвара и недржав
них актера.” Видети: Joseph S.Nye, Jr., The Future of power in the 21 Century-authors note,
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Као друго, кључно је питање да ли је економија најважнији
извор моћи? Упркос јаким аргументима који говоре да се моћ јед
не земље углавном заснива на снажној економској основи, моћ
има много више димензија и много је сложенији феномен него што
то може изгледати на први поглед. 11) Узроци америчке доминације
нису били само у јакој економији и јакој војсци, већ и у географи
ји, култури, утицају у међународним организацијама, односно и у
тврдој и у мекој моћи најопштије говорећи12). Ове нове димензије
моћи и чињеница да их је Америка имала више него остали, биле
су, између осталог, оно што је дебату између деклиниста и ревива
листа јасно окренуло на страну ових других у времену после Хлад
ног рата.13) Нема сумње да Кенедијев аргумент о неједнаким стопа
ма раста међу државама држи воду, јер је потпуно немогуће да оне
иду истим током, али је исто тако јасно да се високе стопе раста и
PublicAffairs, New York, 2011, извор: Internet 16/08/10 http://www.publicaffairsbooks.com/
publicaffairsbooks-cgi-bin/display?book=9781586488918&view=note; За неке од главних
аргумената који се излажу у књизи видети такође: Joseph S. Nye, Jr., Cyber Power, May
2010, Belfer Center for Science and International affairs, John Kennedy School of Govern
ment, Harvard University, Cambridge, Massachussetts, извор: internet 01/06/10 http://belfer
center.ksg.harvard.edu/files/cyber-power.pdf;
11) О моћи у међународним односима видети шире у: Joseph S. Nye, Jr., Power in Global
Information Age: From Realism to Globalization, Routledge, London, 2004; Michael Barnett,
Raymod Duvall “Power in International Politics”, International Organization, 59, Winter
2005, pp. 39-75.; Felix Berenskoetter, M. J. Williams, Eds., Power in World Politics, Rou
tledge, London, 2007; За мерење моћи видети: Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher
Layne, Melissa Mcpherson, Measuring National power in the PostIndustrial Age, RAND
Corporation, Santa Monica, Ca., 2000, извор: internet: 11/01/09 http://www.rand.org/pubs/
monograph_reports/MR1110/ За нешто другачије аргументе видети: Gregory F. Treverton,
Seth G. Jones, Measuring National Power, RAND Corporation, Santa Monica, Ca., 2005,
извор: internet 11/01/09 http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/2005/RAND_CF215.
pdf; Gregory Treverton, Seth G. Jones, „Measuring Power: How to Predict Future Balances“,
Harvard International Review, iзвор: internet 10/01/09 http://www.entrepreneur.com/tradejo
urnals/article/print/133706587.html; William Inboden, „What is Power? And how much of it
America have“, The American Interest, Hollidays November/ December 2009, pp. 15-27.; О
мекој моћи видети: Joseph S. Nye, Jr., Soft Power – The Means to success in World Politics,
Public Affairs, New York, 2004;
12) О изворима америчке моћи видети шире у: Stephen M. Walt, Taming American Power, W.
W. Norton, New York, 2005, pp. 11 – 61.; Суштинска предност Сједињених Америчких
Држава у односу на остале империје из прошлости била је та што су оне имале пред
ност у свим димензијама моћи а притом је и опсег њихове империје био глобалан. У ра
нијим случајевима увек је изостајао један од ова два кључна елемента (свеобухватност
и глобалност). На пример Рим је имао свеобухватност али није био глобална империја,
док је Британија имала глобалност али није имала свеобухватност. Слична ситуација
била је и са Совјетским Савезом, док Кини данас недостају и један и други елемент
односно треба још да поради на мекој моћи као и да стекне капацитете за глобално про
јектовање моћи (global power projection capabilities).
13) Шире о томе видети у: Драган Р. Симић, Драган Живојиновић, „Од Спутњика до Ле
нова: шест таласа америчког деклинизма после Другог светског рата“, стр. 274-275,
нарочито фусноту бр. 17.
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економска моћ не претварају директно у резултат који желите.14)
По речима, Арона Фридберга, “поједини аналитичари чине кла
сичну грешку која се учи на уводним курсевима у политичке науке,
изједначавајући моћ као контролу над ресурсима, са моћи као кон
тролом над исходима, то јест резултатима.”15) Практично, то значи
да велика економска моћ не значи нужно и резултате које желите да
остварите, односно моћ не треба мешати са утицајем. Дакле, пут
од претварања економске моћи у моћ која може да промени нечије
понашање прилично је дугачак и сигурно не иде по аутоматизму.
На крају, и сам Пол Кенеди који често наводи ставове попут ових
у којима се каже “да у развученим ратовима великих сила (обично
и коалиција) победу задобија страна са напреднијом производном
основом - или, како су шпански капетани имали обичај да кажу,
ономе ко има последњи ескудо”16) или пак следећег у којем наводи
речи “једног од саветника Филипа II, да су у процесу одржавања
статуса велике силе најважније три ствари: новац, новац и новац”17)
набраја и неке друге важне изворе моћи. Наиме, покушавајући да
се избори са замкама економског детерминизма, Кенеди тврди да
“упркос сталној заинтересованости ове књиге (мисли се на књигу
“Успон и пад великих сила - прим. аут.) да иде трагом ,,крупнијих
тенденција” у светским сукобима протеклих пет векова, она не твр
ди да економија детерминише сваки догађај, или да је она једини
узрок успеха и неуспеха сваке државе, Напросто је сувише много
доказа који указују на друге ствари: географија, војна организаци
ја, морал нације, систем савезништва и многе друге ствари могу да
утичу на релативну снагу припадница система држава. У осамна
естом веку, на пример, Уједињене провинције су биле најбогатији
део Европе, а Русија најсиромашнији - па ипак су Холанђани пали,
а Руси се уздигли”.18)
14) У тексту који је објавио у часопису „The World Today“ у броју за август и септембар
2010. године, а који издаје Краљевски институт за међународне послове из Лондона,
Пол Кенеди подвлачи значај неједнаких стопа раста у процесу успона и пада великих
сила и издваја га као кључни доказ своје хипотезе да ће се тај процес наставити и у бу
дућности то јест да је пад Сједињених Држава и успон Азије неминован. Видети шире
о томе у: Paul Kennedy, „Rise and Fall“, The World Today, August-September 2010, pp. 6-9.
(за овај аргумент нарочито видети страну 7.); О разликама између моћи и утицаја виде
ти: Chris Brown, Kirsten Ainly, Understanding International Relations, Palgrave Macmillan,
London, 2005, Third Edition, poglavlje 5, naročito strane 80-91.
15) Видети: Aaron Friedberg, “Same old songs: What Decinists (and Triumphalists) miss”, The
American Interest, November / December 2009, izvor: internet: 16/08/10 http://www.vietstudies.info/kinhte/Friedberg_Declinist_AI.htm
16) Видети: Пол Кенеди, Успон и пад великих сила, Успон и пад великих сила, Службени
Лист СРЈ, Београд, ЦИД, Подгорица, 1999, стр. 19.
17) Видети: Paul Solman, „Interview with Paul Kennedy“, извор: internet 15/08/10 http://www.
pbs.org/newshour/bb/business/jan-june10/kennedy_03-02.html?print
18) Видети: Pol Kenedi, Uspon i pad velikih sila, op. cit. str. 18-19.
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Као треће, постоји кад је моћ у питању један велики про
блем, а то је њено мерење, то јест покушај квантификовања нечега
што се мерењу веома опире. Указујући на ово у тексту објавље
ном у пролећном броју часописа “Харвард International Review” за
2007. годину, Вилијем Карти Волфорт, професор Дармут колеџа у
Њу Хемпширу, упозорава аналитичаре на четири правила на ко
ја треба обратити пажњу када се анализира моћ у међународним
односима, а која се врло често превиђају: 1) Треба имати јасну
дефиницију моћи 2) Обратити пажњу на оквир циљева, то јест
очекивања која имате од неког 3) Не ослањати се само на један
индикатор и 4) Узети у разматрање и латентну моћ.19) За предмет
нашег истраживања нарочито је занимљиво његово упозорење ко
је се односи на оквир циљева, то јест која су то очекивања која
најмоћнија земља света мора да испуни да би дошла на то место
и, што је још теже, одржала се на њему. По Волфорту, проблем
превеликих очекивања нарочито се отежао онда када се од супер
силе почело очекивати да решава сваки глобални проблем који се
појави у свету. Дакле, као и у обичном животу и овде много зависи
од циљева које себи поставимо или пак од очекивања која други
имају од нас. Уколико су ти циљеви нереални, а притом нисмо баш
миљеници фортуне, онда је нормално да ће бити праћени неуспе
сима. Главно мерило за успех у рату у Ираку које је председник
Џорџ Вокер Буш себи поставио односило се на то да се од Ирака
направи демократска земља у западном смислу те речи. С обзиром
на политичку културу и историју, наравно да је то од почетка била
немогућа мисија. Такође, да ли је могуће победити у рату у Авга
нистану имајући у виду ону чувену опаску да герила побеђује док
год не изгуби, односно док год постоји? Наравно да није, и јасно је
да много тога што се данас Америци приписује као неуспех има у
ствари везе са претераним очекивањима шта све најмоћнија земља
света треба да уради.
19) Видети: William C. Wohlforth, “Unipolar Stability: The Rules of Power Analysys”, Harvard
International Review, Vol. 29, no. 1, Spring 2007, извор: internet 05/06/07 http://hir.harvard.
edu/index.php?page=article&id=1611; У првом правилу Волфорт нас упозорава да не ме
шамо моћ као контролу над ресурсима са моћи као утицајем то јест способности да се
промени нечије понашање. То што не успете да промените нечије понашање не значи
да сте мање моћни у смислу моћи као контроле над ресурсима већ да једноставно ваша
моћ није успела да произведе жељени резултат што иначе није реткост кроз историју.
У другом правилу Волфорт јасно ставља до знања да са порастом моћи расту и очеки
вања шта све са том моћи морате да остварите односно циљеви се стално померају и
лествица коју морате да прескочите сваки пут је све више и више. Треће правило говори
о томе да се много ствари мора узети у разматрање приликом мерења моћи а не само
њен квантитативни део а поготово не само економија у смислу паритета куповне моћи
или пак стопа раста. На крају, професор Волфорт упозорава да моћ има свој актуелни и
латентни део и да треба обратити пажњу не само на то шта земље тренутно користе већ
и шта би могли да користе односно шта им је све на располагању то јест колики им је
опсег спољнополитичких средстава у смислу остварења постављених спољнополитич
ких циљева. Видети: Исто
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Као четврто, важно је додати овде психолошки ефекат ко
ји на процену стања америчке моћи одиграва тренутак у којем се
то чини, односно контекст у ком се то дешава20). У тексту који се
бави економском кризом у Грчкој и тиме колико је психологија ути
цала на преувеличавање објективно тешког стања, Тјери Маљере
и Оливје Улије, двојица истраживача из Швајцарске и Француске,
тврде да се одговори на питање зашто је Грчка тако брзо пала по
питању кредитног рејтинга, испод Пакистана, из ситуац
 ије где је
била скоро једнака са Немачком, налазе у неурологији.21) Наиме,
они сматрају да наш мозак реагује много пре на лоше него на до
бре вести. Поред стандардне приче да мимикрија игра важну улогу
и да се на тржишту често “следи стадо”, то јест већина, они наводе
још неколико разлога за овакву ситуацију.22) Као прво, изгледа да
се екстремизам у ставовима награђује. Наиме, “већина научника и
креатора јавног мњења зна да ће много већи добитак бити ако се
поставе екстремни исходи, а не само поређају чињенице”23). Тако
ако кажете да је Америка на рубу пропасти, привући ћете свакако
више пажње, него да ређате чињенице које су људима често за
морне и незанимљиве, упркос томе што нуде изнијансиранију и
вероватно истинитију слику. Као друго, сужавање избора је други
проблем. Људи покушавају да мисле о неком појму не повезујући
ствари како треба односно не видећи ширу слику ситуац
 ије и окол
ности у којима се она дешава. Другим речима, дешава се класичан
проблем мишљења по систему дихотомија, односно „црно – белог“
посматрања стварности. “Иако наш мозак не функционише дихо
томно, бинарно мишљење је омиљени начин рада нашег мозга по
што је лакше категоризовати догађаје у терминима успеха/неуспе
ха; сарадње/сукоба, рационалног/ирационалног”, а додали бисмо
и, успона/пада. Кад се све скупи, онда људи по систему когнитивне
дисонанце, на сваком кораку трагају за потврдом свог начина раз
мишљања без обзира колико оно било погрешно. Дакле, психоло
20) На пример, тако је и књига Пола Кенедија напросто погодила тренутак. Када је изашла
из штампе у јесен 1987. године, десио се крах америчке берзе у октобру исте године (
тзв. црни понедељак, 19. октобра). По многим проценама био је то највећи пад вредно
сти акција у току једног дана у историји берзе. Вредност акција се суновратила за више
од петину у САД а у многим другим земљама и знатно више.
21) Видети: Thierry Malleret and Olivier Oullier, “Greece and the Power of Negative Thin
king”, The New York Times, July 30, 2010, извор: internet 31/07/10 http://www.nytimes.
com/2010/07/31/opinion/31iht-edmalleret.html
22) Видети: Исто
23) Исто; У том смислу чини се да је Артур Норман, писац књиге о идеји опадања у запад
ној историји потпуно у праву кад тврди следеће: „Живимо у ери у којој је песимизам
постао правило а не изузетак. Пре две деценије, Џон Кенет Галбрајт је приметио да сва
ки издавач жели да аутори своје књиге назову „Криза америчке демократије“ јер знају
да ће се такав наслов (добро-прим. аут.) продавати“. Видети: Arthur Herman, The Idea of
Decline in Western History, Free Press, New York, 1997, p. 2.
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гија игра подједнако важну улогу како у животима обичних људи,
тако и у успону и паду великих сила24). Као што моћ Сједињених
Америчких Држава није у прошлости била толико велика колика
јој се приписује, на сличан начин није у толикој мери у опадању
данас. По речима Џозефа Наја „циклично веровање у опадање ви
ше говори о психологији него о стварним померањима у изворима
моћи.“25)
Као пето, да ли је „imperial overstretch“ о ком се данас тако
често говори главни узрок америчког опадања? Уводећи овај појам
у својој књизи „Успон и пад великих сила“, сам Кенеди је у једној
фусноти која се често заборавља, дао објашњење кад земља може
доћи у опасност од империјалног препротезања, односно од прете
раних трошкова на одбрану. По њему, „историјски подаци сугери
шу да ако једна конкретна нација одваја током дужег временског
периода више од 10 % (а у неким случајевима, када је структурал
но слаба, више од 5 %) националног дохотка на наоружавање, то
највероватније ограничава његову стопу раста“.26) Цифре су вео
ма занимљиве, јер Американци још увек своју империју (упркос
огромном војном буџету одржавају на неких 4.8 процента укуп
ног БДП-а). На врхунцу Хладног рата, као и у време тзв. Другог
Хладног рата током администрације председника Регана кад су ти
трошкови били највећи, они нису прелазили просечну цифру од 6.
5 посто (Видети Табелу 2)27). Повлачење паралела о аутоматском
24) Видети шире о томе у: Alex Mintz, Karl DeRouen Jr., Understanding Foreign Policy De
cision Making, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2010, pp. 68- 120. За разлику
од теорије рационалног избора, Алекс Минц уводи термин бихејвиорални међународ
ни односи као јединствену парадигму која се састоји од “свега онога што није теори
ја рационалног избора”. Другим речима у тим теоријама се обраћа пажња на све оно
што теорија рационалног избора изоставља: “теорија ризика, полихеуристичка теори
ја, кибернетска теорија, анализа операционих кодова. карактеристике лидера, емоције,
предрасуде и погрешне перцепције, представе, ток информација, утицај оквира наших
мисли”. Видети: Истo, op. cit. p. 68.
25) Joseph Nye, Jr., “The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective”,
Foreign Affairs, November/ December 2010, извор: internet 26/10/10 http://www.foreignaf
fairs.com/articles/66796/joseph-s-nye-jr/the-future-of-american-power
26) Видети: Пол Кенеди, Успон и пад великих сила, op. cit. стр. 495. фуснота број 18.; Ви
дети шире о томе у: Niall Ferguson, Cash Nexus: Money and Power in Modern World 17002000, Basic Books, New York, 2001, p. 405.
27) Према речима Тода Харисона, аналитичара Вашингтонског Центра за стратешке и бу
џетске процене, „укупни буџет за одбрану за фискалну 2011. годину кад се узме у обзир
инфлација највећи је износ икада од времена Другог светског рата наовамо. Чак и ако се
искључе трошкови рата у Ираку и Авганистану, захтев за буџет превазилази претходни
највећи износ који је био 1985. године и који је у доларима из 2011. године износио 538
милијарди долара. Ипак, трошкови на одбрану као проценат БДП-а су 4. 8 посто за 2011.
годину , што је испод просека за раздобље после Другог светског рата када је износио 6.
5 посто. Кад би се из цифре буџета искључили ратови у Авганистану и Ираку, трошко
ви на одбрану би износили 3. 8 посто БДП-а. То би се могло упоредити са просечном
мирнодопском цифром од времена Другог светског рата наовамо, наравно без Корејског
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опадању овде свакако није одговарајуће. Иначе, непосредно после
збацивања талибанског режима у Авганистану, сам Кенеди у јед
ном помало покајничком тексту признаје, да се никада у историји
није десило да водећа земља света управља светским пословима
са тако мало новца потрошеног на одбрану.28) „Никада ништа није
постојало што би се могло упоредити са оваквом разликом у мо
ћи, никада. Поново сам упоређивао све трошкове за одбрану као и
статистике које се односе на број војника великих сила у послед
њих 500 година које сам прикупио у књизи „Успон и пад великих
сила“ и ниједна друга држава није ни близу (САД - прим. аут.). Pax
Britanica се одржавала са мало новца. Британска копнена војска је
била мања од европских војски, а чак је и краљевска морнарица
била једнака само збиру две наредне - сада све остале поморске
силе на свету не могу спречити америчку поморску супрематију.
Царство Карла Великог је било ограничено само на Запад Европе.
Римско царство је било шире по свом обиму, али је у исто време
постојало и једно велико царство у Персији, а знатно веће у Кини.
Стога, заиста је немогуће наћи нешто слично да би се упоредило...
1985. године буџет Пентагона износио је 6,5 посто укупног БДП-а
и од стране многих сматран је узроком америчких буџетских про
блема као и проблема у вези са растом производње. Међутим, до
1998. године трошкови одбране у односу на укупни БДП пали су
на 3,2 посто, а тај проценат није ни данас много већи. Бити сила
број један са великим трошковима (на одбрану – прим. аут.)
је једна ствар, а бити једина суперсила на свету а да вас то не
кошта пуно, чињеница је која запањује (подвукао Д. Ж.).“29) Пре
се може рећи да су велика унутрашње обавезе државе према соп
ственом становништву криве за опадање америчке моћи, него што
су то криве њене спољашње обавезе. По речима Ендрјуа Крепине
вича, извршног директора Вашингтонског Центра за стратешке и
буџетске процене, велика је иронија да се десило тако нешто, јер
рата (фискалне године од 1950. до 1953.) и Вијетнамског рата (фискалне године 19651974.), од 5. 7 посто БДП-а. Видети шире о томе у: Todd Harrison, Analysis of the FY 2011
Defense Budget, The Center for Strategic and Budgetary Assesment, Washington, D. C.. 2010.
Izvor: internet 31/08/10 http://www.csbaonline.org/4Publications/PubLibrary/R.20100629.
Analysis_of_the_FY/R.20100629.Analysis_of_the_FY.pdf, pp. 13-14.
28) Видети: Paul Kennedy, „The Eagle has landed”, The Financial Times, February 2nd, 2002,
извор: internet, 15/08/10 http://www.ratical.org/ratville/JFK/JohnJudge/linkscopy/Eagle
Land.html; Према најновијим подацима које износи америчка Централна обавештајна
агенција а који се односе на проценат који се од укупног БДП-а издваја за одбрану,
Сједињене Америчке Државе су тек на 25. месту по том проценту са укупно 4. 06 посто
потрошених на војску (подаци су за буџет из 2005. године). Испред њих су, између оста
лих, земље попут Омана, Саудијске Арабије, Турске, Кине и Грчке. Видети шире о томе
у: The CIA World Factbook, Military expenditures - percent of GDP: извоr: internet 30/08/10
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html;
29) Видети: Исто, op. cit.
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су еродирајуће економске основе Сједињених Држава пре произа
шле из „пренапрезања социјалних давања и других обавеза држа
ве него због претераних инвестиција у безбедност.“30) По речима
Крепиневича, у фискалној 2011. години од укупних трошкова фе
дералне владе на социјална давања и обавезе државе отпада 56 по
сто у поређењу са 4,8 посто, колико отпада на трошкове одбране.31)
Дакле, Америка је уместо, као што је то Пол Кенеди предвиђао да
ће доживети „imperial ovrestretch“, у ствари доживела „entitlement
overstretch“.32)

Табела 2. Амерички војни буџет као проценат
БДП-а од Другог светског рата до данас33)
30) Видети: Andrew Krepinevitch, „National Security Strategy in an Era of growing Challenges
and Resource Constraints”, Perspective, June 2010, p. 4. izvor: internet 05/07/10 http://www.
csbaonline.org/4Publications/PubLibrary/B.20100615.National_Security_/B.20100615.Nati
onal_Security_.pdf
31) Видети: Исто, p. 3.
32) Исто; Сличне аргументе износи и професор Мајкл Манделбаум. Он тврди да „Сједиње
не Државе неће попут сила из прошлости пасти због цене империје јер ми немамо им
перију. Штавише, наши трошкови на спољну политику и одбрану су такви да се њима
може управљати. Трошкови који ће рапидно расти, и који су узрок наших непосредних
финансијских проблема долазе због наших унутрашњих програма социјалних давања,
а не од буџета за одбрану. Због тога што ћемо морати да потрошимо тако много новца на
„бејби бум генерацију“ кад оду у пензију, и због тога што ћемо морати да повећамо по
резе а такође и да смањимо давања државе према становништву, јавност ће бити далеко
мање вољна да подржи такву експанзионистичку спољну политику какву су Сједињене
Државе водиле од времена Другог светског рата наовамо. То је оно због чега ће спољ
на политика пре бити жртва „пренапрезања социјалних давања“ него класичног
„империјалног пренапрезања“ (подвукли аут.). Видети шире о томе у: Brian Wingfield,
“Foreign policy on a tighter budget: an interview with Michael Mandelbaum”, izvor: internet
12/11/ 2011 http://blogs.forbes.com/brianwingfield/2010/08/11/foreign-policy-on-a-tighterbudget/
33) Извор: Todd Harrison, Analysis of the FY 2011 Defense Budget, op. cit. p. 13
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Као шесто, увек погледајте око себе, шта имају други. Кад
се тумачи моћ једне земље, она се мора посматрати широм отворе
них очију у најширем контексту моћи њених конкурената. Имајући
у виду да је „моћ концепт који се мора узимати у обзир само у од
носу према моћи других, и да је бесмислено уколико се не упореди
са неком супротстављеном моћи“ 34) важно је америчку моћ упоре
дити са моћи њених конкурената. Премда је о томе доста писано,
није лоше поновити неколико чињеница35). Најчешће се као конку
ренти америчкој премоћи у светским пословима наводе Европска
унија, Русија, Кина, Јапан и Индија36). Од свих ових земаља, у по
гледу економске моћи највећи конкурент Сједињеним Америчким
Државама, је Европска унија чији је ГДП (узевши свих 27 земаља
Европске уније заједно) већи од ГДП-а САД37). Посматрано на ду
же стазе у погледу економске моћи и војне моћи Народна Репу
блика Кина је по многима земља којој ће припасти 21. век. Ипак,
у овом тренутку, упркос свим проблемима са којима се суочавају,
САД имају две суштинске предности у односу на конкуренте. Прва
је свеобухватност њене моћи, односно чињеница да или доминира
или је при самом врху у свим димензијама моћи, а друга је глобал
ни домашај њене моћи. Тако на пример, Европској унији, упркос
снажној економској бази, недостаје јака војна моћ као и унутра
шња кохезија. Кини пак, недостаје како већа мека моћ, тако и боље
распоређена економска моћ (Кина има врло низак ГДП по глави
становника и лоше структуирану привреду), те глобални домашај
њене војне моћи, пре свега у погледу поморских снага (упркос чи
њеници да ће ускоро имати свој први носач авиона а да је ланрана
изградња још неколико). Русија има проблеме и у економској мо
ћи (претерано ослањање на извоз нафте и гаса), те у мекој моћи,
а поготово у погледу становништва (стопа опадања становништва
је толико висока, да Русија изгуби око 700 000 људи годишње).
Јапан, који је у августу 2010. године „предао“ Кини своје, неколи
ко деценија чувано место друге економије света, је већ двадесетак
34) Видети: James H. Willey, “Measuring Up: The strategies as strategy”, in: Roland Dannreut
her, John Peterson, Eds., Security Strategy and Transatlantic Relations, Routledge, London,
2006, pp. 165-176. (цитат је са стране 166.)
35) Видети шире о томе у: Драган Живојиновић, “Шест разлога због којих Кина неће бити
следећа светска суперсила”, стр. 444 – 454. (нарочито табелу на странама 453- 454.);
36) Видети: Џозеф Нај, Парадокс америчке моћи - зашто једина светска суперсила не мо
же сама, БМГ, Београд, 2004, стр. 40- 63.
37) Номинални БДП земаља ЕУ је 16. 48 а Сједињених Америчких Држава 14. 26 трилиона
(хиљада милијарди) долара. Видети шире о томе у: Stuart Patrick, The G 20 and the Uni
ted States: Opportunities for more effective Multilateralism, извор: internet, 30/10/10 http://
tcf.org/publications/2010/10/the-g20-and-the-united-states-opportunities-for-more-effectivemultilateralism/pdf (нарочито табелу на страни 5.)
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година у стагнацији а притом је све ово кроз шта пролази кад су
у питању последице катастрофалног земљотреса из марта ове го
дине, додатно угрозило његове евентуалне аспирације ка светском
лидерству. Индија, такође има велике проблеме како унутра, тако и
у свом блиском суседству, пре свега са Пакистаном, а и нерешене
спорове са Кином. Другим речима, ако је финансијска криза пого
дила Сједињене Америчке Државе, на сличан начин погодила је и
остале претенденте на светски престо. Неки изазивачи америчкој
премоћи, попут Кине, прошли су кроз кризу лакше, док су неки
други (Европска унија, Русија и Јапан) кризу много теже поднели.
Извори моћи које Сједињене Америчке Државе контролишу још
увек су по нашем мишљењу довољни да јој, бар у догледно време
обезбеде одређену премоћ у светским пословима. То свакако не
ће бити толика несразмера у моћи каква је постојала у протеклих
двадесетак година, али ће Америка свакако остати „прва међу јед
накима“ или речено језиком економије, задржаће „златну акцију“ у
светским пословима.38)
Као седмо, прилично је тешко проценити када је дефини
тивни крај империје, односно који је пораз онај који је судбоносан,
то јест који је догађај тај после ког више ништа није исто. Много је
лакше проценити нешто кад се ствари заврше, па се догађај може
посматрати у пуној перспективи. Са друге стране, много је теже
процењивати да ли је нешто у опадању или није кад су ствари још
у току. Рецимо један од најтежих пораза у својој историји Рим је
доживео 9. године наше ере у бици код Теутоборшких шума. Ипак
то се одиграло у време владавине Октавијана Августа, човека ко
ји је успоставио царство и био један од највећих римских владара
икада39). Од те битке, па до коначне пропасти Западног римског
царства, протекло је 469 година, а до пропасти Источног Рима још
много више.40) Такође, баш некако у време кад су миром у Вер
сају 1783. године изгубили тринаест колонија у Северној Амери
ци, Британци су консолидовали своју власт у Индији41). Крај „прве
фазе британске империје“ означио је истовремено почетак њене
38) Видети одличну књигу Карле Норлоф, професорке Универзитета у Торонту о изворима
америчке премоћи чак и у време финансијске кризе. Видети: Carla Norloff, America’s
Global Advantages: US Hegemony and International Cooperation, Cambridge University
Press, Cambridge, UK, 2010;
39) Видети шире о значају ове битке за формирање римске империје у: Питер Турчин, Рат
и мир и рат: животни циклуси империјалних нација, PortaLibris, Београд, 2006, str. 5788.
40) Источно римско царство односно Византија престало је да постоји падом Цариграда,
29. маја 1453. године. Дакле, 977 година после пада Рима.
41) Интересантно је поменути да је исти човек (Lord Kornvolis) који је сматран главним
кривцем за пораз у бици код Јорктауна из 1781. године био и „главни кривац“ за консо
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„друге фазе“ који ће потрајати више од 150 година. На сличан на
чин, порази Луја XIV у Рату за шпанско наслеђе, као и порази ње
говог наследника Луја XV у ратовима који су уследили (нарочито
Седмогодишњем) који су Француској одузели доста од њене моћи
и, нарочито прекоморских поседа, нису означили и крај француске
доминације у Европи. Појава Наполеона и ратови из времена ње
гове ере били су јасан знак да империје не умиру онда када други
то желе, већ онда кад се исцрпе сви извори њене моћи. Понекад
империје трају јер други то желе, понекад по инерцији и из многих
других разлога, али може протећи доста времене од опадања у мо
ћи до коначног пада империје. „Једна од поука историје успона и
пада великих сила је да им је (Османлијама, Хабсбурзима, Британ
цима) требало веома много времена да пропадну. Све су добијале
ударце у главу, свуда доживљавале поразе и понижења, банкроти
рајући притом више пута, опстајале су, међутим, умањеног утица
ја, али без фаталних рана. То се често дешавало због тога што силе
у успону нису знале како да их замене. Опстајале су такође, и јер
су поседовале значајне изворе моћи. Хабсбурзи су се држали, јер
имали војску која је била оперативна на 14 језика. Британци пак,
јер је Лондон био финансијски центар света, а уз то су контроли
сали много важних поморских база. Двадесетовековне империје
чији је живот био кратак (нацистичка Немачка, Јапанци, Совјети)
– нису имале такву подлогу. Дошле су и прошле...“42) Остаје велико
питање да ли су ратови у Ираку и Авганистану, те светска економ
ска криза, почетак краја америчке империје или пак један у низу
проблема, иначе тако нормалних у „животу империјалних нација“.
И на крају, осмо, али не мање важно питање, односи се на
могућност да силе у опадању управљају овим процесом на начин
да то опадање зауставе, успоре, очувају status quo или пак у најбо
љем случају, крену путем опоравка. Није редак случај у историји
да су силе у опадању управо то и покушавале, истина са различи
тим успесима. Примера је много, од Оливареса, Кнеза Метерниха
и Черчила некада, па до Барака Обаме данас. Јасно је назначено да
су већина тих људи били дубоко свесни опадања моћи својих др
жава, као и свих проблема са којима су се суочавали. Тако Војвода
Оливарес 1624. године саопштава краљу Филипу IV да је „тренут
но стање у ком се налази краљевство такво да... је сасвим могу
ће горе него икада.“43) Да би се то стање пропадања зауставило,
лидовање британске власти у Индији само неколико година касније. У једној личности,
скупили су се дакле, и успон и пад британске империје у само неколико година разлике.
42)
43) Видети: John H. Elliot, „Managing Decline: Olivares and the Grand Strategy of Imperial
Spain“, op. cit. p. 92. ; Војвода Гаспар де Гузман, познатији као војвода Оливарес, био је
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Оливарес покушава да покрене „програм за обнову и оживљавање
шпанске монархије и империје, који треба да отпочне са обновом
и оживљавањем њеног срца, Кастиље.“44) У сваком случају, када је
1648. године миром у Вестфалији суштински, а Пиринејским ми
ром из 1659. године и формално, Шпанија изгубила своју превласт
у европским пословима, било је јасно да покушај заустављања
опадања шпанске моћи, није успео иако је било момената када се
чинило да је опоравак на видику.45) На сличан начин, захваљујући
вештој дипломатији и управљању променама, Кнез Клеменс фон
Метерних успео је да сачува Аустрију за још читав један век од
времена после Бечког конгреса. Сам Пол Кенеди завршава књигу
уводећи ову наду за земље у опадању. Он тврди да „све данашње
Велике Силе (реч је о времену средине осамдесетих година про
шлог века када је књига писана - прим. аут.) - Сједињене Државе,
СССР, Кина, Јапан и ЕЕЗ - су, дакле, препуштене борби са древ
ном дилемом успона и пада, променљивом стопом раста производ
ње, технолошким иновацијама, променама на међународној сцени,
спиралним растом цена наоружања, променама у равнотежи сила.
Тај развој не може контролисати ниједна држава или појединац.
Парафразирајући чувену Бизмаркову опаску, све ове силе путују
“реком времена”, коју не могу ни “створити ни усмерити”, али низ
коју могу “кормиларити са мање или више вештине и искуства”.
Како ће проћи на том путовању, зависи, у великој мери, од мудро
сти влада у Вашингтону, Москви, Токију, Пекингу и разним европ
ским престоницама. Горња анализа покушава да укаже на могуће
перспективе сваке од ових политика, а као резултат тога, на пер
спективе система Великих сила у целини. Али, све ће веома много
зависити од “вештине и искуства” којима оне успевају да броде
низ “реку Времена”46). Према упозоравајућим речима Харија Хар
динга, “ако се моћ може дефинисати као способност да се доносе
погрешне одлуке, а да се притом претрпе умерене последице, онда
практично премијер империјалне Шпаније у време Краља Филипа IV, од 1621. до 1643.
године. Покушао је спровођењем великог броја унутрашњих реформи и врло активном
спољном политиком да спречи пад шпанске моћи, али није успео у томе што је све во
дило његовом смењивању 1643. године.
44) Видети: исто, op. cit. p. 92.
45) Професор Елиот посебно наводи 1625. годину када су победе шпанске војске код Бреде,
Кадиза и Бразила готово повратиле наду да је „универзални часни мир“ (фраза коју је
користио Оливарес и под којом је подразумевао очување репутације шпанске империје
то јест како територија које су биле под њиховом контролом а тако и репутације владара
којем је служио) био надохват руке. Видети: исто, пп. 97-98. То би се све могло постићи
на два начина: „са једне стране... политиком реформи које би ојачале копнене и помор
ске капацитете шпанске војске као и обновиле углед Шпаније у свету. Са друге стране,
серијом добро промишљених спољнополитичких циљева, који би се остварили захва
љујући тој сили.“ Видети: исто, op. cit. p. 98.
46) Видети: Пол Кенеди, Успон и пад великих сила, оп. цит. стр. 597.
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ће смањење америчке моћи у односу на изазиваче повећати после
дице погрешних одлука, а оснажити потребу за мудријом спољном
политиком.“47) „Паметно релативно опадање“, фраза коју је једном
приликом употребио сам Пол Кенеди, није била страно империја
ма у прошлости. Да ли ће Америка успети да једном мудром спољ
ном политиком управља опадањем на начин да то опадање успори,
продужи или заустави, остаје да се види.
Једна од најтежих ствари у области међународних односа
као и у области људских ствари уопште, јесте превиђање будућих
дешавања. Тако је много догађаја које треба узети у обзир и толи
ко је велика могућност за дешавање неочекиваних ствари да то од
предвиђања прави готово сизифовски подухват48). Напори који се
чине да се предвиди будућност су заиста огромни, али су резултати
таквих прогноза више него недовољни и далеко су од савршених.49)
Проучавајући различите таласе америчког деклинизма од Другог
светског рата наовамо као и узевши обзир наше аргументе о неја
сноћама деклинистичких учења, наш је закључак да се о опадању
америчке моћи данас свакако може говорити, али се о томе не може
говорити као о коначном стању ствари, то јест као о крају америчке
премоћи у светским пословима. Опадање, како смо то видели има
подједнако много везе са психологијом и људским опажањем, ко
лико и са стварним дешавањима. Такође, јасно је да ствари по ста
ње америчке моћи могу бити још лошије, али је исто тако јасно да
се ситуација може и потпуно прекренути, како се то неколико пута
већ и дешавало. У сваком случају, будућност ће открити решења за
ову једначину са много непознатих. Јер, како је то говорио Талес
47) Видети: Harry Harding, „The Great Powers in Wonderland“, The National Interest, MarchApril 2008, pp. 51-52. (цитат је са стране 52.)
48) „Најважнија поука из финансијске кризе јесте да треба да поведемо рачуна о ефекту
„црног лабуда“. То су по речима Насима Николаса Талеба, догађаји који изгледају при
лично невероватни али који имају потенцијал (да уколико се десе - прим. аут.) изазову
велике поремећаје“ Видети: Fareed Zakaria,. „When North Korea falls..“, The Washington
Post, Monday, October 18, 2010, A 19, izvor: internet 19/10/10 http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2010/10/17/AR2010101702608.html; Такав је на пример био
крај Хладног рата или пак дешавања од 11. септембра 2001. године. Примера је заиста
безброј и може се заиста рећи да је у области међународних односа „ефекат црног ла
буда“ много присутнији од неких супротних ситуација. За оригиналне Талебове ставове
видети: Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Ran
dom House, New York, 2007. За српско издање ове књиге видети: Насим Нилолас Талеб,
Црни лабуд, Хеликс, Смедерево, 2011.
49) У сјајној књизи коју је пре пет година написао Брус Курлик, професор историје на
Универзитету Пенсилваније на врло занимљив начин се говори о погрешним предвиђа
њима неких од најважнијих и најумнијих чланова америчког спољнополитичког еста
блишмента у времену Хладног рата. Такве погрешне претпоставке и предвиђања имале
су понекад катастрофалне последице по америчку спољну политику а самим тим и свет
уопште. Видети шире о томе у: Bruce Kurlick, Blind Oracles: Intellectuals and War from
Kennan o Kissinger, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2006
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из Милета „време је најмудрије. Оно зна све одговоре“. У погледу
питања будућности америчке моћи, нарочито.

Dragan R. Simic, Dragan Zivojinovic
IS DECLINE INEVITABLE?
SEVERAL ARGUMENTS AGAINST
Summary
In the article, the authors challenge the main arguments regar
ding the inevitability of decline of the American power pointed out by
the declinists. By citing the eight arguments against declinists’ case, the
aim is to show that in international relations there is no absolute certa
inty that something will happen that way most people expect, especially
when assessing one’s strength. Conventional wisdom often fails in front
of the unpredictability of events and the determinism in international
relations does not have it easy as in some other areas of human activity.
Key words: International relations, Power, USA, Power shifting process, Dec
line of power, Future of American power.
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Resume
Primary objective of this article is to provide useful arguments
against declinists thesis on crisis of American power. Authors use seve
ral hipotheses showing that processes of power shifting, power transi
tion and fall of empires are not inevitable and strictly (pre)determined.
First note is that declinists theory is partly based on „historical fata
lism“. Using different historical examples, since times of first empires,
authors points out that in process of empire declining we can also see
turnouts and empire revitalization. Second part of text deals with issue
of power dimensions. Economy is not only and predomint feature of
power. It is complex and polivalent phenomenon, which is imposible to
analyse and explore only through glases of economy. Without the analysis of geography, culture, military power, international influence etc.,
as well as interdependence and relation of hard and soft power, the final
conclusion of power declining can not be given. The problem in mea
suring of power is also present in declinists theses, so authors use third
argument claiming that concept of power is fluid and almost impossible
to quantify. Next point is on „imperial overstretching“ theorem. Authors
compare present US military spending with Paul Kennedys „critical po
int“, showing that it is still far from it. Sixth part of article rests on com
parative analysis of American oponents and their power, which leads
to conclusion that it is still unimaginable for someone else to replace
US at the top of contemporary global order. Following this argument, in
next step, authors underline that it is much easier to look events through
historical perspective than to anticipate some future events. In interna
tional relations, with its complex structure, it is even harder. Thus, any
attempt to point stepping time of empire fall can not be precise. The
last argument is based on empires ability to manage decline processes,
and capacity to maintain status quo and even recover their international
position. Finnaly, concluding this article, authors notes that the process
of US power decline is ongoing, but it is still too early to say that the
US will stay without its position on international stage.

*

Овај рад је примљен 10. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
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ДЕКОНСТРУКЦИЈА МИТОВА
ЛИБЕРАЛИЗМА – ПРИМЕР
МИТА О ХРИСТУ ПОКРЕТАЧУ
НАПРЕДНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Сажетак
У првом делу рада аутор ће настојати да дефинише политич
ки митови либерализма као и економског либерализма. Други део
бити ће посвећен деконструкцији поменутих митова као и намери
да се деконструкција поткрепи конкретним примерима. Кроз читав
рад, а посебно у последњем поглављу, аутор ће показати да митови
либерализма су били снажно везани за хришћанско учење и то не
у намери да подржавају хришћанство као религију већ у намери да
његову матрицу искористе у сопствене политичке сврхе.
Кључне речи: либерализам, мит, напредак, хришћанство, модерно дру
штво, економија.

Друштвени корени либерализма сежу у време слома феудал
ног поретка у Европи и појаве капиталистичког друштва, када је,
модерни свет почео да се конституише и конфигурише кроз де
лање три политичке идеологије – либерализам, национализам и
социјализам – али и у њиховом међусобном сукобу и борби који
су, између осталог, за један од важнијих међусобних сукоба имали
различито поимање и вредновање политичких вредности. Либера
лизам је од самог почетка представљао израз тежњи буржоазије,
чији су интереси дошли у сукоб са монархијом и аристократијом.
Суштинске вредности либерализма, иако се сама реч тада још није
употребљавала, изражавале су три револуције: Енглеска у 17-ом,
Америчка и Француска револуција у 18. веку. Продор либерализма
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на америчко тло није значио и нестанак свих хришћанских вредно
сти. Амерички оци, Адамс и Џеферсон повезивали су друштвену
добробит и трагање за срећом са следбеништвом хришћанске ети
ке. Наиме, метафизичка веза хришћанства са либерализмом оства
рена је у читавом низу митова од оног о «изабраном народу», преко
мита о «обећаној земљи» и «обећаном спасењу», до новокомпо
нованих митских образаца из 20. века о којем ће овде бити више
речи о Христу Спаситељу, покретачу напредне економије. Такођер,
често су се позивали на пример древног Израел а, подражавајући
тако своје претходнике у Енглеској у 17. веку. Тај срећни народ у
благословеној земљи представљали су као Божју децу, народ који
срећно ступа напред на путу ка слободи и правди у Обећаној зе
мљи и на тој матрици калемили своју – Америчку револуцију – ко
ја је позивајући се на пример Израела, представљала своју земљу и
готово рођену идеологију као пример напретка и мира.1) Уосталом,
за Американце, „на пољу највишег развоја (капитализма) Сједи
њених Држава, трагање за богатством, лишено свог религиозног
и етичког значаја, постало би повезано само са чисто приземним
страстима које му често дају карактер спорта.“2)
У 19. веку либерализам је почео да се шири по Западним зе
мљама заједно са индустријским капитализмом, а затим и по оста
лим деловима Европе, а касније и света. Класични либерализам
је од краја 19. века преиспитиван, а понешто и ревидиран, чиме је
настао модерни либерализам.3) Према Хејвуду основне вредности
ове идеологије од самог почетка биле су следеће: појединац, сло
бода, разум, правда, толеранција и различитост.4)

МИТОВИ ЛИБЕРАЛИЗМА
На почетку 20. века дошло је до сукобљавања либерализма
са другим идеологијама. Тежња да се продре у масе и да их се при
вуче на своју страну допринели су снажнијој митологизацији и ми
стификацији политичког и идеолошког поља. Мистификовано је
и митологизовано све, како властите идеолошке поставке тако и
политичка борба, догмати конкурентске идеологије, њихове вође,
партије па и сама политичка пракса. До одвајања либерализма на
1)

Мекман Д, Историја среће, Геопоетика, Београд 2007, стр. 285.

2)

Ибидем, стр. 315.

3)

Хејвуд Е, Политика, Клио, Београд, 2004, стр. 25-27.

4)

Ибидем, стр. 29-39.
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економски и политички либерализам дошло је на самом почетку
20. века. Тада су либерали настојали да се прилагоде новим поли
тичким условима у којима су политички митови заузели значајно
место. Пошто је тада социјалистички (односно комунистички) по
крет водио посебну бригу о социјално угроженим слојевима, и ли
берали су почели да скрећу пажњу на то горуће друштвено питање,
али су се при томе користили митом о непријатељу, означавајући
социјалисте и комунисте као „непријатеље“ друштвеног прогре
са. Непријатељи либерала били су тоталитарни режими који су
позивали, према њиховим тврдњама, на друштвену „пасивност“,
али и економски слојеви чија „окрутност“ се крила иза позива за
слободну утакмицу која би им омогућила да воде политику према
сопственој вољи. Руку на срце, либерализам је у најмањој мери од
свих идеологија развио систем митова и то због тога што се још
почетком 19. века везао за „разум“ просветитељства.5) Везивање
за разум, а ослобађање од осећаја, довели су либерализам 20. века
пред слом, јер у тако тмурним и немирним временима осећаји су
били главни покретачи друштвених промена. То наравно не значи
да либерали нису своје непријатеље обавијали велом мита. Непри
јатељи су се прво налазили у њиховим редовима, а то су били они
либерални економисти чије учење је дало идеолошко ткиво круп
ном међународном капиталу и омогућило му стварање читавог ни
за оригиналних митова (митови масовне културе) у циљу богаћења
мање групе сопственика економске моћи. Управо због ових разлога
либерали су „оптужили либералне економисте из 1906. године да
су напустили принципе либералних економиста из 1846. године.“6)
Почетком 20. века либерали су наступили са позиција које су
промовисале да „од свих препрека које опструирају човеков напре
дак ка добрим животним условима и од свих зала од којих нас по
литика може спасити нема теже препреке и нема већег зла него што
је сиромаштво ... Због тога наш први принцип води сасвим јасно
и директно ка политици социјалних реформи.“Међутим, то није
значило да су прихватили становиште социјалиста по том питању,
мада, за њу су се декларисали готово на исти начин, а то је значило
да је „социјална реформа једнако оправдана као што је и оправдано
постојање народне армије. Социјална реформа је систем друштве
не организације и она користи заједничкој заштити...“7) Ипак, они
5) Просветитељска култура која није показивала неку посебну носталгију за митом, уну
тар себе изнедрила је мит о напретку за који је сматрала да је дубоко озбиљан јер садр
жи напросто истину.
6)

Bleas e W. L, A Short History of English Liberalism, Ernest Benn, London, 1913, str. 328.

7)

Ibidem, str. 329.
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су нападали социјалисте, јер су сматрали да њихове левичарске
идеје само могу довести до „лењости појединца“, због тога, за њих
„овај програм заштите не би био комплетан ако не би садржавао
неопходност у развоју карактера и ако не би служио богаћењу ...
То није социјализам. Ово није систем социјалне помоћи. Он само
уклања неке од ризика који би довели до неуспеха и то само оне ко
ји су изван индивидуалне контроле ... Ми желимо слободну конку
ренцију која ће се одвијати у највишим друштвеним слојевима, али
желимо спречити да се исти процес дешава код угрожених слојева
... Очито је на основу овога да је нови економски либерализам да
леко од социјализма и једино што им је заједничко то је заштита.“8)
Многим либералима ни социјална заштита за коју су се борили
социјалисти није била по мери. Да би своје нападе учинили што
јаснијим, они су призивали старе митолошке представе и хероје у
намери да опишу сву штетност социјалног програма који су про
мовисали њихови политички непријатељи тврдећи да су „антич
ки скулптори приказивали Херкула наслоњеног на буздован, наш
модерни Херкул могао би да има буздован дужи од оног античког
с тим што не би био наслоњен на њега већ би му лежао испод гла
ве.“9) Држава, за коју су се борили социјалисти, за њих је била „по
пустљива и за одгој неспособна мајка“ из чијих уста се чуо „шапат
– Можеш бити здрав; нудимо ти да будеш богаљ. Видиш ли? Буди
слеп. Чујеш ли? Буди глув. Ходаш ли? Нек ти клецају колена ...
Оваква политика и најснажнијег човека деморалише и тера га да
постане инвалид; учи га како би могао да се тетура уместо да хо
да и како да од државе тражи да му гура виљушку у уста.“10) Као
супротност социјалистичком моделу државе либерали су истакли
своје учење за које су тврдили да је „виши ниво; кукњава модерне
цивилизације је нижи ниво; дозволити влади да у свакој чорби буде
мирођија значи узнемиравање. Сваког дана област иницијативе је
нарушена, а самопотврђивање је поткопано ... Либерализам је део
судбине човечанства, неопходна фаза у његовој дугој еволуцији,
део напорног прогреса ка невидљивом циљу.“11)
Најснажнији мит међу либералима био је мит о слободи.
Развијајући овај мит либерали су нападали власт тамо где је ни
су имали тврдећи да „модерна држава почива на бази ауторитарне
власти, а протест против такве власти, протест религијски, поли
8)

Ibidem, str. 335.

9)

Cheyney E.P, Reading in English History, Ginn & Co.,Boston, 1922, str. 774, 775.

10) Ibidem
11) Ibidem

194

Дарко Гавриловић

Деконструкција митова либерализма - пример ...

тички, економски, социјални и етнички јесте историјски почетак
либерализма ...“ У таквој држави, сматрали су либерали, човек
није могао да се слободно развија. Он то, по њима једино може
да постигне „само онда када га контролишу принципи и правила
којих се читаво друштво мора држати ... Отуда потиче слобода ми
сли, али ни она није слободна ако не постоји размена мисли ... а
са слободом мисли која је друштвени продукт иду слобода говора,
слобода писања, штампе и мирне дискусије ... Сматрам да верска
слобода треба да укључи слободу мисли и осећаја и да им се при
дода право на богослужење, али не такво које ће подразумевати
канибализам, људску жртву и спаљивање вештица.“12) Либерали
нису презали од патоса страсти када су говорили о слободи, визи
ји друштва слободних грађана. Један од најпознатијих либералних
политичара који је још почетком 20. века схватио нужност оваквог
наступа у намери да се освоје гласови бирача био је немачки ли
берал Фридрих Науман. Прихвативши употребу мита у политици
он је користио своје велико теолошко образовање често користећи
Христово учење као начин да се масама објасне циљеви либерала.
Неретко је у својим говорима користио Христову другу заповест
„Љуби ближњег свога као самог себе“ уносећи је у митолошко тки
во либерализма тврдећи при том да се „либерализам темељи на
томе да појединци не само да желе да буду независни, већ желе и
својим ближњима да буду независни.“13) Овај политичар је до краја
остао веран како Христовој заповести љубави према ближњем тако
и према демократском циљу владавине народа који су били пове
зани чврстим спонама слободе. О томе нам данас сведоче његова
књига из 1900. године о „Демократији и царству“ и збирка недељ
них молитви из часописа „Хилфе“ штампана под насловом „Божја
помоћ“ из 1902. године.
Наравно, то не значи да су либерали мит о слободи неговали
само на хришћанским темељима. Они су кроз мит о слободи сла
вили и нацију. Међутим, за разлику од већине националиста који
су своју идеологију подигли на тужаљкама и кукњави о „напаћено
сти“, „несхватању“ и „усамљености“ либерали су нацију прихва
тили са оптимизмом, а један од најпознатијих либерала тврдио је
како „људи верују да не постоји ништа вишег у националности, не
го увек глумити потлаченог и свуда и свакоме се жалити каква смо
све злодела претрпили од других. Читав каталог вечних национа
листичких жалопојки истовремено је каталог осећаја слабости; јер
12) Hobhouse L.T, Liberalism Williams and Norgate, London, 1911, str. 44.
13) Witte B.C, Frolich J, Život i djelo Friedricha Naumanna 1860-1919, Fried rich Naumann Stif
tung, (s.a.), str. 42.
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они који су сигурни у своју припадност ... и слободни, који верују у
своју државу и њену величину и будућност, они ће имати довољно
унутрашње слободе и стрпљења да и нацијама које поред нас го
воре друге језике допусте и олакшају њихову слободу и развој.“14)
Први послератни председник Западне Немачке Теодор Хеус је у
корист овог мита, баш након свог избора за председника у првом
говору од 12. септембра 1949. године, истакао да је захвалан Фри
дриху Науману зато што је код њега пробудио „спознају да нација
може живети само када је носи љубав народне масе.“ При томе је
цитирао једну од кључних Науманових реченица: „Признање на
ционалности и човечности маси за нас су само две стране једне
те исте медаље.“15) Прихвативши политички тестамент Фридриха
Наумана, немачки либерали су постали окосницом данашњег ли
бералног политичког покрета у свету. Код њих су, насупрот при
падницима економског либерализма који следи искључиво интере
се крупног капитала, и даље остале максиме попут „Домовина је
изнад странке“ и „Без слободе је немогуће остварити друге људске
вредности“. Циљ њихове политике у 21. веку остао је исти, а то
значи „свим грађанима омогућити да слободно обликују свој сужи
вот у отвореном друштву, цивилном друштву ... Сваки човек треба
слободу како би развио своје таленте и способности, те како би се
остварио. Без слободе се људски дух умара, културе и науке пропа
дају, привреда стагнира. Интелектуалном животу је потребна сло
бода једнако као што су му потребни тело и ваздух за дисање“, због
тога либерали тврде да „у међуљудским односима потичу добро
вољност – дакле размену идеја и добара, слободну трговину, увид,
саучешће и одговорност – а не присилу. Добровољно удруживање
потиче међусобно поверење. Оно води признању вредности и ци
љева оног другог те заслужује поштовање.“16)
Говорећи о економском либерализму који се усмерио на кон
цепт слободне трговине и са њом повезано учење о laissez – fair e
треба имати на уму да је он сву снагу усмерио на рушење економ
ских баријера које су расле унутар и између земаља с једне, и на
борбу против свих облика организација од античких друштава до
нових синдиката с друге стране. Присталице међу економистима
овај покрет је имао у следбеницима Адама Смита и Дејвида Ри
карда, а међу којима су најистакнутији били Ричард Кобден и Џон
Брајтон који су се у својим делима свим срцем борили за слободно
14) Ibidem, str. 37.
15) Ibidem, str. 31.
16) Ibidem, str.73.
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тржиште. Због тога се, добрим делом, капитал више него и једној
другој идеологији наметнуо либерализму. Он је највише одгова
рао економским гигантима, јер им је пружао могућност слободне
конкуренције у којој већи и јачи једнако слободно може да прегази
слабијег и мањег. Мада је економски либерализам доживео најтеже
ударце након Првог светског рата и то од стране фашизма и кому
низма он је ипак успео да се у другој половини 20. века, опорави и
да се врати у једној новој форми, у којој моћници, имају још већу
моћ и у којој немилосрдно, како је то уосталом увек и било, газе
слабије – у овом случају националне економије. Мада је већина
економиста, пословних људи и западних влада сањала о повратку
светске економије из 1913. године, након свих оних турбулентних
година између 1914. и 1945. показало се да то није могуће. Уистину
чак и да је могло да се оствари није могло бити повратка на еконо
мију слободног приватног предузетништва и слободне трговине.
Данас, економски либерализам је везан за светску доминацију без
обзира да ли је то национални интерес или не. У ствари, најкруп
нији капитал је једини његов корисник и то ради под изговором
како је за праведну утакмицу (која не постоји), јер он користећи
кредитирање неразвијених или слабо развијених уништава своје
сада већ слабе противнике, а то су њихове националне економије.17)

МИТСКИ ТОК ЕКОНОМСКОГ ЛИБЕРАЛИЗМА
Економски либерализам сам по себи не би могао да се тако
лако наметне да се и он није користио митовима. У сфери еконо
мије, економски либерализам значио је веру у „невидљиву руку“
тржишта, што је од почетка било у тесној вези са слободом по
јединца да делује према своме нахођењу. Вера у слободно тржи
ште свој пут ка врхунцу отпочела је у 19. веку, да би у периоду до
почетка Другог светског рата, а након избијања економске кризе
1929. године била потиснута, али не и напуштена. Њу је тек у пуној
мери у последње две деценије оживео такозвани неолиберализам.
Тржишна утакмица постала је гарант рационалне употребе ресур
са и повећања друштвеног богатства. Да би ојачао свој митоло
шки аспект, економски либерализам је свуда декларативно насту
пио изјашњавајући се за бранитеља политичких слобода. Радећи у
том смеру он је ангажовао читав низ научника и политичара који
су узели у задатак да пред светом прикажу његову човечност. За
17) Гавриловић Дарко, Удари судбине – политички митови 20. века, Стилос, Нови Сад,
2006, стр. 218.
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Милтона Фридмена, добитника Нобелове награде на пољу еконо
мије, економски либерализам је идентификовао са слободом, те је
постао „врста економске организације која подразумева непосред
ну слободу, именом, такмичарски капитализам, такође промовише
политичку слободу зато што одваја економску моћ од политичке
моћи и у том смислу омогућује да један другоме буду противте
жа.“18) Ове „две идеје о слободи људског рода и економској сло
боди раде заједно у намери да остваре њихову највећу употребу у
Сједињеним Државама“, те нас не треба да чуди то што су управо
Сједињене Државе данас њихов најснажнији „промотер“19) Данас
је очито да се у овој идеологији која је своје место нашла дошавши
из света економије, предност индивидуе и такмичарског духа више
цени од колективних и солидарних вредности које негују митови
национализма, нацизма и комунизма.20)
Од краја 19. века економски либерализам се није само кре
тао светом индустријске производње и пољопривреде већ је почео
да заузима и свет културе са политиком потражње оних производа
које намеће тржиште. Оваква политика нанела је безбројне штете
култури, а многе њене посленике гурнула под окриље других иде
ологија. Управо на тим пространствима развило се непријатељство
између економског либерализма и једног дела носитеља културе
које је неумољива утакмица за новцем одвела у свет најжешћих
противника ове идеологије. Многи од њих су свој ментални про
стор пронашли у реакционарној десничарској политици (Паунд,
Луис, Елиот). Други су се, нарочито после 1918. године определи
ли на различите начине за револуционарну и превратничку левицу
(надреалисти, један део експресиониста, Брехт, Неруда, Ваљехо).
Неки су тражили утеху и склониште у религији, било у званичној и
правоверној или окултној и мистичној. Темељна реалност економ
ског либерализма била је таква да су уметници и писци живели ве
ћином у крајњој беди, јер се њихова дела нису могла продати, или
барем нису одмах доносила добит. С друге стране, постојали су и
они уметници и писци који су дали ваљан пример савршене коег
зистенције економског либерализма и уметности. То су у извесном
броју били импресионисти и кубисти, и то захваљујући највише
чињеници да је богато становништво Сједињених Држава одигло
цену аутора поменутог уметничког правца. Међутим, у књижев
18) Friedman M, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press., Chicago, 1963, str. 9.
19) Friedman M and R, Free to Choose, Penguin Books, London, 1979, str. 329.
20) Polanyi K, The Great Transformation, Beacon Press, Boston, 1957, str. 14, 15.
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ности је ситуац
 ија била суморнија, јер економски либерализам је
лирске песнике суочио са потпуном изолацијом.21)
Данас, на почетку друге деценије 21. века, глобализација је
његово идеолошко ткиво. Да би се свет глобализовао било је ну
жно пацификовати регионе где су национални, верски или расни
сукоби били сасвим могући. Колонијалне империје су несумњиво
имале удела у процесу глобализације, док је утицај међународних
политичких институција, какви су Комонвелт, Лига Народа, Ује
дињене Нације и Европска унија, радикално порастао.22) Свој не
сумњиви и тренутачни успех глобализација је успела да постигне,
не само уз помоћ колонијалних империја и међународних поли
тичких институција, већ се користила и користи се идеологијама
попут социјализма и национализма. На пример, национализам Сје
дињених Држава добро јој је дошао како у примени силе коју су
водећи амерички политичари запаковали својим бирачима под сло
ганом „одбране виталних америчких интереса“, „одбране демокра
тије“ и „одбране америчког начина живота“ тако и у агресивности
америчког тржишта које је путем медија успело да свету наметне
нове стандарде облачења, изгледа и исхране. С друге стране, глоба
лизација је ушла и у свет социјалдемократских партија. Оне су ин
тернационализам ставиле као опреку национализму. Још у корену
настанка социјализма лежи, прокламовано од стране Маркса и ње
гових следбеника, осећање солидарности и братства свих радника
света, зближавање свих народа и стварање једног вишег, јединстве
ног друштва уређеног по социјалистичким начелима. Због тога, је
дан од основних задатака интернационализма био је борба против
шовинизма и националне искључивости, што је глобализација пре
узела и усмерила у правцу борбе против система националних еко
номија. Тако да је од краја 20. века економски либерализам у форми
неолиберализма све више почео да користи интернационализам у
својој намери да изврши глобализацију која би му требала помоћи
у скидању ланаца економских баријера које му намећу националне
државне економије. Премда је некада интернационализам сметао
сопственицима економске моћи, данас, они га, као што су се поку
шали окористити национализмом или фашизмом, користе у циљу
учвршћивања своје власти на светском нивоу.
Максима социјалдемократа и комуниста да интернационали
зам није само морална заповест већ потреба да се избегне грех на
ционализма, одлично је искориштена од стране поборника економ
21) Гавриловић Д, Шљукић С, Деспотовић Љ, Кирн Г, Митови либерализма, Центар за
историју, демократију и помирење – Графомаркетинг, Нови Сад, 2010, стр. 21.
22) Стојановић Ђ, Грађанско друштво, Медијска књижара Круг, Београд, 2006, стр. 229.
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ског либерализма. Мада је интернационализам био утемељен на
разумевању да судбина народа широм света није више повезана са
националном државом и њеном привредом, њега је од недавно по
чео да користи онај исти стари облик економске моћи и то за идео
лошко-визуелну обману оних који желе да му се супротставе, али и
за сопствено очовечавање, те добијање једне друштвено потребне
лиценце за свој опстанак. Тако је интернационализам на крају 20.
века постао уско повезан са глобализацијом, и то због њене намере
да цео свет повеже на тај начин да сопственицима економске мо
ћи на путу за остваривањем профита више не стоје никакве поли
тичке, идеолошке или верске препреке. Тиме су западноевропске
социјалдемократске странке, а следећи њихов пример и исте или
сличне странке на простору бивших комунистичких држава, за нас
од посебне важности и државе на простору бивше Југославије, на
основу своје идеологије заправо дале легитимитет крупном капи
талу у његовом кретању за потпуном доминацијом.

ЛИБЕРАЛИЗАМ И ХРИШЋАНСТВО
Протестантизам је у Сједињеним Државама, али и у већем
делу Европе настојао да одржи снажно присуство у индустријском
граду, што му је и једним делом полазило за руком. Као сеоска цр
ква, црква средње класе и касније предграђа, протестантизам је у
својим часописима и проповедима говорио о запосленима као о
“њима” не “нама”. Од досељеника који су на почетку 20. века у
великом броју почели да долазе у Северну Америку страховало се
најчешће као од католика, социјалиста или анархиста. Повреме
ни покушаји да се преобрате људи непротестантске вероисповести
нису давали великог плода, те су због тога ускоро препуштени за
бораву. То није обесхрабрило протестанте да дигну руке од модер
ног света, његовог корпоративног живота, урбане популације или
модерног начина мишљења. Што се тиче корпоративног живота ту
се отварало ново поље. Свештеници попут Хенрија Ворда Бичера
и генерације “кнежева проповедаонице” проповедали су да је Бог у
савезу са новцем. То је била поприлична промена јер је верницима
претходне генерације налагано да буду подозриви према богатству
и да буду задовољни својим скромним положајем. Сада, у новим
околностима, требало је да се богате са Божјим благословом. У
том подухвату сам Исус је требао да стоји уз њих. Процес успона
и кроз средњу класу сам је по себи био не само знак Божјег благо
слова већ и Богу милијег људског постигнућа. Из тога је произа
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шла потреба да се управља богатством. Безмерно богати амерички
предузетници и предводници заједнице - породице Фиск, Мекор
мик и Вандербилт, били су припадници цркве и широкогрудо су
је даривали. Помагали су семинарије, колеџе, универзитете и до
бротворне установе. Под њиховим утицајем свештенству и лаич
ким пророцима постало је тешко да доводе у питање безобзирно
стицање богатства, чак и нечасне добитке. Међутим, неки су про
тестанти покушавали да нови капиталистички корпоративни поре
дак подвргну ономе што су видели као реч божанског суда. Међу
једним делом епископалаца то је значило сродство са британским
англиканским хришћанским социјалистима. Хтели су да преобли
кују друштвени поредак. Међу америчким конвенционалним про
тестантима, то је значило “друштвено јеванђеље”. Предводници
попут професора баптистичког семинарија Валтера Раушенбуша
тврдили су да корпоративни или пословни поредак мора и може
да буде “христијанизован”. Залагали су се за то да цркве активно
подрже снажније интервенисање владе у “разбијању трустова” и
рад на општедруштвеном благостању. Настојали су да се, у духу
Христових проповеди и упозорења, позабаве проблемима сиро
тињских градских четврти и питањима неимаштине. Ипак, треба
једну битну ствар признати, а што је горепоменутима давало нега
тивну оцену - друштвено јеванђеље никада није придавало пажњу
проблемима црних Американаца.23)
А онда је дошао Први светски рат са свим својим страхотама
и економским последицама које су се осећале и у наредним деце
нијама. Ипак, касне двадесете године биле су године оптимизма у
историји Европе, а овај период почео је 1925. године споразумом
у Локарну, пактом о ненападању између Француске, Немачке и
Белгије за који су гарантовале Британија и Италија. О том спора
зуму рекао је сер Остин Чемберлен да је био “стварна гранична
линија између година рата и година мира.” Овај споразум покренуо
је политичку акцију која је уродила тиме да су готово све државе
света потписале да се одричу агресије и да се она може спречити
само речима. Оптимизам локарнског договора делимично је био
последица привредног напретка. У време када је склопљен, европ
ска привреда је по први пут после рата достигла предратни ниво.
Између 1925. и 1929. године обим међународне трговине нарастао
је за готово двадесет процената, а до 1929. године европски удео
у светској производњи поново је био онолики колики и пре Првог
светског рата. Године благостања одликовали су конзервативни др
23) Гавриловић Д, Исусов лик у историји културе, Стилос, Нови Сад, 2009, стр. 353.

201

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 191-208.

жавници који су успели да своју инертност претворе у врлину, по
пут Келвина Кулиџа у Сједињеним Државама.
Ипак, велики недостатак европског благостања локарнске
ере био је у томе што је био зависан од америчке привреде, а трај
ност те привреде зависила је од тога да ли ће потрајати талас шпе
кулација које су све више измицале надзору. На “црни четвртак” 24.
октобра 1929. године пукао је мехур шпекулација. У току следећих
девет дана пропала је америчка берза, а самим тим обустављени
су европски зајмови с тим што су постојећи морали да се исплате.
Сједињене Државе су до лета 1931. захтевале тачну исплату ратних
дугова, а подижући увозне таксе за отприлике 40% у исто време су
онемогућиле страним дужницима да исплаћују своје дугове путем
повећаног извоза. Како су земље једна за другом тежиле да урав
нотеже своје билансе кроз обустављање увоза, то је неизбежно до
вело до замирања светске трговине. Уследила је светска економска
криза која са собом није повукла само незапосленост, беду и еко
номску несигурност већ је произвела и озбиљне политичке после
дице које су се огледале у бујању диктаторских режима.
Више од пола века марксисти су предвиђали пропаст европ
ске привреде, али када је до ње дошло, ни једна европска земља
није постала комунистичка. Уместо тога, криза је учинила да фа
шизам, највећи противник комунизма, од италијанског постане
светски покрет.
Радећи управо у таквим економским и политичким окол
ностима, у предсвануће светске економске кризе, Брус Бартон је
написао роман “Man Nobody Knows”, који је постао на америч
ком тржишту бестселер током 1926. године. У њему је Исус био
приказан као “оснивач модерног бизниса”, готово “његов покре
тач”. Бартон је у америчкој историји културе остао упамћен као
конзервативац, моралиста и изолациониста. Поменуто дело, на
стало под утицајем либералног протестантизма, представљало је
јеванђеље корпоративног бизниса којег је овај писац проповедао
како као писац тако и као конгресмен. Његова намера је била да
пружи “великом бизнису” моралну и духовну легитимност на тај
начин што је његовог претходника видео у хришћанској доктрини
о индивидуалној одговорности и Исусу као “Оном који је дошао
да нам служи.” Пословна одговорност је у Исусовим речима више
пута проналазила уточиште, те се у таквим приликама ослањала
на реченице јеванђеља по Луки попут “Све је мени предао Отац
мој...” и “који са мном не сабира, расипа.” По Бартону, у еконо
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мији изобиља, корпорациони лидери требали би да ставе услуге
изнад профита. У таквом друштву сви би требали да како снажно
привређују тако снажно и троше док би рекламе имале задатак да
промовишу ове друштвене вредности.24) Пошто је Бартон сматрао
да овакав економски напредак зависи од мира он се као политичар
у својој скоро четири деценије дугој каријери залагао за политику
америчке не интервенције у ратовима. Идеју за своју књигу добио
је од оца Вилијама који је био протестантски свештеник и који је у
њега унео слику о Исусу као Спаситељу и као способном вођи који
окупља око своје идеје масе - Исусу створитељу организације која
је успела само зато што је остварила “светску рекламу” чији носи
оци су били “пастири, мудраци и анђели.”25) Због тога је Брус о сво
јој књизи говорио као о “нашој књизи”, мислећи при том на оца.
Брус је инсистирао на томе да је Исус око себе окупио људе
са “дна пословне лествице и убацио их је у организацију која је
покорила свет” при томе их “обучавајући са бескрајним стрпље
њем.”26) Исусов производ била је “велика духовна концепција” која
је помогла човечанству да се приближи Богу. По њему, Исус није
био некакав супер човек већ “оснивач модерног бизниса”, јер је
упркос Сотонином искушењу да буде владар света остао уз Бога,
свестан да треба једино Богу да служи. Да би за овакву тврдњу дао
модеран пример у свету економије, он је навео Форда, Перкинса
и Вејла као оне чија су открића у свету економије донела далеко
више добра човечанству него што су поменутој тројки донела ди
виденди.
Интересантно је напоменути и начин на који је приказао
Исусовог издајника Јуду Искариотског. Њега је приказао као сит
ног пословног човека, који не види даље од уских личних интереса
и који је стварајући само у тим оквирима, а правећи засебан уговор
са свештеницима, издао Исуса. За Бартона, Јуда су сви они људи у
пословном свету који желе лични успех под сваку цену и који због
тога жртвују напредак. Насупрот томе, писац је инсистирао да по
јединац мора да ради на промоцији колективног добра, јер ће само
24) Leo P. Ribuffo, „Jesus Christ as Business Statesman: Bruce Barton and the Selling of Corpo
rate Capitalism“, American Quarterly, Vol. 33, No. 2. (Summer, 1981), p. 207.
25) B. Barton, The Man Nobody Knows: A Discovery of the Real Jesus, Bobbs- Memll, India
napolis, 1925, korišćen je reprint New York: Triangle Books, 1940; W.Barton to B. Barton,
June 28, 1921, BC, Box 143; WEB, “Advertising to Fill a Church,” u W. B. Ashley, Church
Advertising: Its Why and How, J.B. Lippincott, Philadelphia, 1917, str. 157-163. u L.P. Ribuf
fo, nd, p. 217.
26) Ibidem, str. 219.
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на тај начин да служи и личном интересу.27) Оно што је интересант
но да се напомене то је да је Бартон написао титлове за неми игра
ни филм “Man Nobody Knows”, да би потом још једном, заједно са
оцем, био саветник за Сесил Б. Де Милин филм о Исусу, “King of
Kings” за који је овај велики режисер рекао “Они ће за њега знати
и у временима која ће уследити када нас више неће бити.”28)
Бартон је ова своја уверења пренео и у свет политике, па је
тако, до Беле куће, у медијској кампањи гурао републиканца Кел
вин Кулиџа и то на место потпредседника Сједињених Држава, а
током двадесетих година био је близак сарадник Херберта Хувера
и његов саветник у председничкој трци. Након велике економске
кризе, у којој су многи остали без посла, Бартон је почео да инси
стира на помагању незапосленима, а 1932. године написао је ин
спиративну биографију светог Павла. Мада је био републиканац,
забележено је да је не само честитао демократском председнику
Ф.Д. Рузвелту већ је и подржао његову политику економског опо
равка, која је многим незапосленима пронашла посао и тако им
улила преко потребну наду у бољи живот, за коју је сматрао да је
имала много тога сличног са његовим односом према економији.
Ипак, пошто је Рузвелтов “Њу Дил” више обећавао а мање пружао,
Бартон је написао критику овог плана економског опоравка и на
следећим изборима поново је подржао републиканског кандидата.
У време Другог светског рата био је против уласка Сједињених Др
жава у рат, а једнако се противио, попут других изолациониста,
Хладном рату и интервенцији у Кореји. Он никада није могао да
себи представи Исуса који води младе хришћане у рат. Заповест
“Не убиј” је морала да се поштује и по том питању, Бартон и њего
ви следбеници су били неумољиви.
Још једна књига која је објављена у време велике економске
кризе, која је позивала на Бога, али не изравно, већ више је била
снажан глас против „новог света“ и потрошачког друштва у којем
нема простора за емпатију, била је „Врли нови свет“, дело Олдуса
Хакслија из 1932. године. Његов покушај да се одупре збуњујућем
току људске еволуције и латентној опсесивној срећи толико ка
рактеристичној либералним друштвима која је, како је Хаксли ви
део, вребала у срцу савремене цивилизације, избио је у овој књизи
свом силином. Хакслијев јунак Џон у том „врлом новом свету“
открива да су данас „сви срећни“. Срећа, изграђена на „постоја
ном тлу свакодневног рада и разоноде“, остаје једини циљ друштва
27) Ibidem, str. 220.
28) Ibidem
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у којем се од ране младости подстиче слободна сексуалност, док
је постојано уживање у материјалним задовољствима обезбеђено
током читавог живота. Становници врлог новог света признају са
мо два бога – нашег Форда и нашег Фројда – великог изумитеља
масовне производње с једне стране и човека који их је ослободио
осећаја кривице са друге, захваљујући чему је омогућен потпуни
тријумф принципа задовољства на свету. Међутим, Џон тежи мо
ралном усавршавању које води ка Христовом учењу и вишем ста
њу свести које приближава Богу. Као што објашњава „Управљачу“
врлог новог света када инсистира на томе да „Не желим удобност.
Желим Бога, желим поезију, желим праву опасност, желим слобо
ду, желим доброту.“29) Очито, „Врли нови свет“ није само у време
велике светске економске кризе шокирао своје читаоце. Он и данас
представља утопијско ремек-дело уз Орвелову „1984“ која је на
стала 1949. године. Хаксли је, као врстан књижевник, кроз прозу,,
деконструисао митове либерализма и све његове кључне елементе
попут владајућег принципа задовољства, моменталног задовоље
ња жеља и потрошачког света у којем нема патње и у којем влада
култ младости.
Међутим, постављају се питања. Да ли човек заиста може да
тако буде сведен на постојање? Да ли либерализам и његови мит
ски конструкти могу да усмере жудњу ка материјалном? Могу ли
људи у потрази за једним од кључних митова либерализма – ми
том о срећи – усудити се да измене своју природу? Могу. Но, то
створење је онда недостојно кривице, кајања и сећања. То је онда
човек ослобођен последњих спона које његово постојање повезују
са врлином, трансцедентношћу и саморазвојем. У том случају, све
је сведено само на удобност и пријатност. А шта је са деконструк
цијом митова либерализма и да ли је она могућа? Да. Баш као што
се у 18. веку јавило просветитељство као реакција против захвата
којим је црква гушила идеје и науку, тако, сада, у другој деценији
21. века ни црквена упорност ни тоталитарна учења из 20. века ни
су најснажнији напад на разум. Уместо тога, он извире из све раз
улареније комерцијализације која је чедо економског либерализма.
Вероватно, следеће доба просветитељства могли би се усмерити
управо против њега.
*
*     *

29) Више о Хакслијевом делу у Aldous Huxley, Brave New World, Chatto and Windus, London,
1932, str. 288.

205

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 191-208.

Идеологије 19. и 20. века су се, у циљу придобијања маса, ко
ристиле политичким митовима који су били повезани са хришћан
ском доктрином из које су потицали појмови о „изабраном народу“,
„обећаној земљи“, „спаситељу“ и тако даље. Један од најснажнијих
политичких митова био је мит о спаситељу. На почетку 20. века
либерализам се поделио на политички и економски либерализам.
Међутим, и један и други су наставили да користе митове. Пози
вања на Христа Спаситеља била су честа код тадашњих вођа ли
берала. Један од оних који је користио своје теолошко знање био
је Фридрих Нојман. Он је уз помоћ Христовог учења настојао да
циљеве либерализма приближи масама. С друге стране, економски
либерализам је настојао у складу са својим циљевима да представи
Христа као покретача напредне економије. У том смислу је насту
пао Брус Бартон који је Исуса приказивао као оснивача модерног
бизниса настојећи да безобличном економском либерализму пружи
не само божански већ и људски облик. Економски либерализам је
до краја 20. века наставио да очовечује своје намере изјашњавају
ћи се свуда за бранитеља демократских слобода при томе тражећи
начине за продор крупног међународног капитала. Једина шанса да
му се супротстави је да се реорганизује привреда јачањем државне
економије, да јој своју подршку дају научници као и медији који
не зависе од финансијских кругова који подржавају глобализацију.

Darko Gavrilovic
DECONSTRUCTION OF THE MYTHS OF 
LIBERALISM - THE MYTH OF CHRIST AS
THE CREATOR OF ADVANCED ECONOMY
Summary
The first part of paper will try to define the political myths of
liberalism and economic liberalism. The second part will be dedicated
to the deconstruction of these myths and to the finding of appropriate
examples. Throughout the work, especially in the last chapter, the aut
hor will show that the myths of liberalism were strongly attached to
Christian teaching, not in order to support Christian ity as a religion, but
in order to take advantage of Christian matrix for own political purpo
ses.
Key words: liberalism, myth, progress, Christianity, modern society, economy.
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Resume
Separation of liberalism into economic and political liberalism
happened at the very beginning of the 20th century. At that time libe
rals tried to adjust to new political conditions in which political myths
took a significant position, and especially the myth about the enemy
and myth about freedom. Also, liberals created myths that were closely
connected to the christianity. Among these myths the most prominent
were the myths about promised land, chosen people and about saviour,
specially, the myth about Christ as creator of the economic progress. All
these myths were used into the mass to defeath their ideological opo
nents and to held the political power in attention to removing all econo
mic barriers which have grown inside and between countries on one si
de, and toward the fight against all forms of organizations from antique
societies up to new syndicates on the other side. The upper interest of
it is providing the economic giants with the possibility of free compe
tition in which bigger and stronger can equally freely overrun weaker
and smaller. Defin etely, the ultimate goal of economic liberalism is the
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status of states without suverenity in attention to ruin the state economy,
free media without freedom, education without knowledge, belief wit
hout spirituality and poor without hope. So, if the society is willing
to stop these political changes it should work on reorganization of the
state economy. Also, action should be intensified through the work of
scientists and better education. Improve media which do not depend on
financial circles that support globalization.

*

Овај рад је примљен 18. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
20. јуна 2011. године.
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ЕТИЧНОСТ  ДНЕВНЕ ШТАМПЕ 
У СРБИЈИ*
Сажетак
Аутор етику новинарства посматра као комплексно подручје
које поред новинарских и уређивачких послова обухвата и оста
ле учеснике у процесима јавног комуницирања који су у прилици
да саопште своја мишљења, идеје и програме како би утицали на
друге. Фокус је на анализи садржаја водећих новина у национал
ном информационом простору и идентификовању етичког обрасца
којим се успостављају односи између чињеница, моралних дилема
и етичких вредности, али и структуралних социолошких и економ
ских односа који одређују промене у масмедијском и политичком
пољу. У индустријској производњи вести истраживачко новинар
ство нема перспективу, док се интерпретација чињеница све чешће
врши у складу са очекивањима моћних оглашивача, политичких
елита, пр-служби, интересних група и невидљивих центара мо
ћи. Анализом садржаја дневних новина у Србији примећујемо да
у контексту друштвених и политичких питања жељени плурали
зам мишљења изостаје. Добро новинарство никада нису угрожава
ле технологије које су га пратиле, већ неквалитетно (апологетско)
извештавање, спремно да зарад већег профита напусти стандарде
класичне новинарске етике.
Кључне речи: Штампа, јавни простор, професионална етика, тржи
ште, таблоидизација

Управљање информацијама, креативност, одговорност, ино
вације и ризик, стубови су савремене медијске индустрије која
*

Рад је настао у оквиру пројекта Министарства просвете и науке Србије, број 179008.
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технолошком супериорношћу и планетарним умрежавањем ства
ра модерни дигитални огртач (инфосферу). Свет никада спознајно
није био ближи, али ни удаљенији јер су комуникациони јазови још
увек дубоки и широки, индиректно утичући и на све израженије
разлике у економском и друштвеном статусу. Идентитет људи ко
ји живе од новинарства1) све је угроженији пошто улоге субјеката
комуникацијских процеса све чешће преузимају службе за односе
с јавношћу, портпароли, лобији, аналитичари, велике компаније и
политички центри, индиректно угрожавајући аутономност и етич
ност професионалних редакција2). Постепено долази до редефини
ције саме професије, па новинара који одлучује о садржају поруке
(decision makers) мења новинар (decision takers) који извршава ту
ђе налоге (McManus, 1997:5). Превиђа се да демократију не чи
ни бројност информација већ шанса сваког појединца да слободно
учествује у њиховом примању и давању, што медијима нуди квали
тативно другачије улоге. Глобализација, уз убрзану комерцијали
зацију, индивидуализацију и структуралну кризу комуникационих
система, посебно традиционалне штампе, води даљој сегментацији
публике која напуштајући класичне конвенције медијске лојално
сти тражи брзу, јефтину и занимљиву информацију. Смањена па
жња новинара угрожава тачност вести, чињенице се потискују или
пропагандно интерпретирају, јавна дебата ограничава, а публика
излаже софистицираним облицима медијске зависности3). Садржај
и форме информисања прилагођавају се друштвеним преобража
јима, али пошто је производ новинарства специфичан у односу на
друге послове расте и одговорност професионалних комуникато
ра да пружајући грађанима истините информације чувају моралне
вредности које функционишу унутар неког друштва. Када прику
пљају и објављују вести и извештаје новинари би требало да штите
интерес јавности, али у либералном поретку све чешће се јављају
друштвени притисци да се неке информације ускрате, прећуте, из
мене, цензуришу и сл., што сугерише на неетично поступање. Ана
лиза ове теме друштвено је битна јер нуди “усредсређен поглед на
то како се новинарски еснаф као морална поткултура унутар шире
1) Новинарство је до двадесетих година прошлог века било било “занимање у којем су се
вештине стицале практичном обуком у редакцијама, али растом етичких наратива
делимично је постало и професија која са својим корисницима не комуницира директно
(нпр. као адвокати или лекари), већ посредством медија” (Радојковић, “Новинари као
професионална група”, Социолошки преглед, вол. XXXVII, бр. 3-4/2003, стр. 241.
2) Види у: Јевтовић Зоран, Петровић Радивоје: “Јавно мнење и демократски дефицит у
добу мултимедија”, Српска политичка мисао, бр. 4/2010, Београд, стр. 105-126.
3) Сам појам медијска етика многи тумаче као оксиморон, јер према истраживањима Га
лупа поверење у медије широм света има тенденцију опадања (Howard Good: “We Need
Ethics Examples”, Quill, april 2001, str. 40).
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заједнице понаша у специфичним ситуацијама”,4) што може имати
далекосежне импликације за етику друштва као целине.
Сврха новинарства и даље је пружање информација свим
грађанима, али се брзина, техника и карактер мењају у складу са
захтевима глобалног окружења. Модерне телекомуникационе алат
ке могу да производе добро али и зло, зависно од тога како се ко
ристе. Пример за то је недавни земљотрес у Јапану и проблем кон
тролисања радијације у тамошњим нуклеарним електранама. Део
медија је акценат у извештавању имао на смиривању ситуације,
напорима које чини влада и појединци да се проблем реши, реалној
опасности и последицама, али било је и медија који су инсистира
ли на сензационалистичким подацима, неодговорним изјавама по
јединаца, емоционалном конструисању моралне панике, са циљем
веће продаје својих медијских садржаја. Масовна публика се фраг
ментизује у смеру забаве и хедонизма, па новинарство поприма
облике инфотејмента (information and entertaiment). Меке вести се
хране сензационализмом, претпоставкама, прљавим вешом слав
них и недостижних особа, и што је посебно важно за разликовање
од тврдих вести, нису ограничене временом. Када би у њима било
и журналистичке чврстине на новинском папиру живеле би само
један дан. Тако се човек потврђује као homo adorans, биће које се
радује и ужива благодети дигиталне вавилонске тржнице на којој
се креативним масмедијским сликама нуде различите навике, ста
вови, понашања и вредности. Морална одговорност новинара пре
ма друштву стога се све чешће мења разним облицима лојалности
(према оглашивачима, политичким менторима, центрима моћи,
власницима), што као последицу има заобилажење истине, појаву
гласина, трачева, тривијалности, па и лажи. Суштина модерног
политичког владања све више је у медијском предвиђању, контро
лисању и управљању друштвеним кризама, односно њиховом при
суству и одсуству5) из јавног простора.
Пошто су социјалистичке вредности изгубиле смисао у
структури друштвених односа постало је неопходно да Србија
изгради нови модел јавног комуницирања примерен вредносном
миљеу Европе и глобалног поретка, што није лак, нити једноста
ван посао. Политичка моћ се манифестује кроз теоријски концепт
државног менаџмента,6)при чему се први пут у новијој историји
4) Дејл Жакет, Новинарска етика, Службени гласник, Београд, 2007, стр. 28.
5) Зоран Јевтовић: “Политички спектакл и јавно мнење”, ЦМ, ФПН, Београд и Протокол,
Нови Сад, год. III, лето, бр. 7/2008, стр. 5.
6) Драган Суботић ново јавно управљање види кроз “три поља политичке анализе и три
модерна приступа: 1) владавина; 2) интерес, и 3) јавност” („Нови јавни менаџмент у
политичком систему Србије“, Политичка ревија, бр. 1/2010, Београд, стр. 94-95)
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сагледава важност јавног простора! Моћ над медијима значи и моћ
надзирања у друштву, јер идеолошким филтрирањем стварности
бојимо слику коју ће већина грађана понети у својим главама. Сто
га комуникациони потенцијал једног друштва није број медија који
симулирају информационо благостање, већ квалитет информација
које би требало да нуде критички избор! Према подацима Агенције
за привредне регистре, крајем 2009. године од 503 штампана изда
ња дневно је излазило 20, недељно 83, месечно 177, у интервалу
од две недеље седам, док је двомесечника званично 73, квартално
65, полугодишње девет, а годишње 15. Већина штампаних медија
доступна је на подручју целе Србије (њих 379), док се остали могу
сматрати „локалним“ штампаним медијима. Дневне новине у на
шој земљи су скоро три пута јевтиније него у окружењу (у Слове
нији Дело и Хрватској Јутарњи лист коштају 1 евро, Дневни аваз у
Босни и Херцеговини упола је јевтинији, Либертатеа у Румунији
стаје 0,3 евра, а нешто више треба издвојити за примерак мађар
ског Блица - 0,4 евра), али тиражи и даље неумољиво падају.7) Та
ласи глобалне економске кризе озбиљно потресају окошталу, де
ценијама нереформисану Гутенбергову тврђаву, која у много чему
подсећа на мастадонску грађевину из комунистичког поретка. Од
укупног буџета медијског оглашавања на штампу је потрошено 22
одсто, иако она чине половину свих медија у Србији. Питање је
треба ли друштву у транзицији оволики број штампаних издања
и послују ли сва у легалним оквирима, ако и поред осиромашеног
тржишта сви опстају?
Интернет је укинуо конвенционална технолошка ограниче
ња, трајно раздвајајући новинарство и географију, али и класичне
социолошке обрасце друштвених релација. Новинарски хоризонти
постали су бескрајни, а медијске праксе поједностављене и импре
сивне. Поруке, слике, симболи и представе пренесене масмедијима
стварају битно другачији глобални идентитет, утемељен на моделу
масовне индустријске производње и дистрибуције информација.
Мекдоналдизација друштва, као свеприсутан теоријски концепт,8)
евидентна је и у сфери штампе, која протоком времена добија ка
рактеристике западних образаца вредности (делотворност, испла
тивост, предвидљивост и контролу). Могућност неограниченог
7)

Према подацима АБЦ Србија (Audit Bureau x of Circulations Srbija), компаније која се
једина званично бави едитовањем тиража штампаних и електронских медија у нашој
земљи, у априлу прошле године је продато 10,5 % мање примерака дневних новина него
у истом месецу претходне године. Недељници су забележили пад од скоро 21%, двоне
дељници од чак 31,5%, док је код месечника губитак најмањи – 11%.

8)

Хрвоје Шпехар: “Мекдонализована религија. Прилог теорији мекдонализације у поли
тикологији религије”, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и вер
ску толеранцију, бр. 1, год. IV, 2010. Београд, стр. 118.
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броја информација привидно је обогатила избор вести, али је пу
блика убрзо увидела да квантитет са собом носи мноштво конфек
цијских садржаја, богатство истог које засићује и оптерећује чо
векова чула. Једном речју, све више различитих новина производи
све више речи, фотографија и представа, привлачећи сопствене
публике, али и фрагментујући их према областима интересовања.
То је култура нових технологија комбинованих са електронском
писменошћу, па није чудно што масмедијски инжињеринг пред
ставља један од најуноснијих и најутицајнијих облика савремене
економије.
Начин комуницирања са грађанима дефинитивно опредељује
карактер власти и облике политичког понашања. Отуда информа
ције чине субјективни исечак стварности чијим преношењем, раз
меном или прећуткивањем обликујемо јавну сферу, динамизирају
ћи је и конструишући према селективним механизмима медијске
моћи. Савремена цивилизација готово и да не схвата да монопол у
стварању духовног простора данас припада масмедијима, односно
комуникацијским империјама које снажним технолошким потен
цијалима у наше домове уносе слике других људи. Укидајући гео
графску дистанцу (све се то дешава пред нашим очима) и психичку
изолованост (можда ћемо ми бити следећи), они постепено осваја
ју наше слободе, али и мишљења, ставове, навике, моделе понаша
ња. Поредак истине почива на наметању симболичких представа,
новој врсти духовног насиља као друштвеног изазова, при чему
магнетно поље догађаја у јавном простору чине јавне информа
ције, начини њихове презентације и манипулације9). Истражујући
садржај дневне штампе у Србији анализирамо примену стандар
да новинарске етике, проверавајући професионалну одговорност с
којом се суочава новинарски еснаф као морална поткултура унутар
националне заједнице која је и сама у променама!

МЕТОДОЛОГИЈА
Квантитативном анализом садржаја осам дневних листова у
Србији (Политика, Данас, Вечерње новости, Блиц, Курир, Прав
да, Ало и Прес), у периоду од првог до седмог марта 2010. године,
истраживана су три нивоа медијског комуницирања: садржајни
(садржај информације и њени ефекти), структурални (извори и
токови слања поруке) и процесуални (етичка мотивација и активи
стички моменти). Идеал истине у новинарској професији има по
9)

Зоран Јевтовић: “Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку,
Политикологија религије, бр. 1/2007, Београд, стр. 99-100.
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себну важност јер за разлику од других области штити друштвени
интерес. Слобода штампе је услов демократије, али она подразу
мева и одговорност новинарске професије да не дозволи било који
облик злоупотреба. Медији кроз програмску концепцију промови
шу доминантне етичке вредности, тако да слика добијена анализом
штампе може понудити валидан одговор на питање демократског
потенцијала којим друштво у транзицији располаже. Према неким
проценама10), анализиране новине су најтиражнији штампани ме
дији у држави, са значајним утицајем на јавно мнење, па се може
констатовати како се етички оквир дневне штампе формира као ре
зултат њиховог писања. У сваком броју анализиран је укупан садр
жај, без недељних додатака и рекламних материјала као посебних
прилога. Јединица анализе били су текстови који на било који на
чин, укључујући и изворе информација обрађивали теме релевант
не за јавни комуникациони простор. Истраживање се заснивало на
квантитативној и квалитативној анализи укупно 5.273 текста као
јединица анализе, али подаци нису укрштани на нивоу штампаних
издања појединачно! Узорак је довољно велики да се могу изводи
ти веома прецизне оцене, а будући да немамо претходне оквирне
податке о сличном истраживању то је компаративно поређење за
сада немогуће. Практичари на пољу друштвених мерења истичу
како се посао истраживача “не завршава простим описом предме
та, већ се наставља критиком фактичког стања ствари, са станови
шта кључних друштвених вредности, циљева и средстава главних
актера”11) (Бранковић, 2009,17), што опредељује циљ овог рада..

АНАЛИТИЧКИ ОКВИР
По угледу на слично истраживање о родним стереотипима у
дневним новинама у Србији,12) у овом раду коришћена је анализа
тзв. преферираних значења битних за креирање генералне оцене о
етичности доминирајућег дискурса. Ако су почетком последње де
ценије прошлог века многи новинари били затечени драматичним
10) Подаци Ђорђа Стефановића, генералног директора “Press pablišing grupe”, 28. децембар
2009. Све рекорде у продаји обарао је Прес (око 160.000), за њим су Вечерње новости
(120.000), а онда Блиц (110.000), Курир (око 90.000) и АЛО (40.000), док су на зачељу
Политика (око 50.000) и Данас (15.000). Од укупног тиража који је износио око 650.000
примерака дневно, ове новине куповало је више од две трећине читалаца у Србији!
11) Србобран Бранковић: “Дневна економија времена житеља Србије“, Култура полиса, у:
“Обичан дан – истраживање дневне економије времена”, Нови Сад, 2009, стр. 17.
12) Види у: Јевтовић, З.: “Слика жене у раму демократије”, Политичка ревија, 2-4/2007,
Београд, стр. 717-744.
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догађањима, одласком комунизма, партијском подобношћу или
патриотском лојалношћу, очекивало се да ће петооктобарска “ре
волуција” означити и комуникациони раскид са апологетиком, ма
нипулацијама, персуазијом, нарученим текстовима и неумереном
идеолошком пропагандом. Професионално новинарство добило
је прилику да активним учествовањем у самообликовању јавног
простора информационе канале отвори обичним људима, пошту
јући њихово право на примање и давање информација. Настанак
медијског тржишта означио је и почетак новог надметања, тако
да је борба за сваког конзумента донела агресивно, често сенза
цион
 алистичко, нетолерантно и таблоидно новинарство. Мешање
новинских информација, забаве и оглашавања, уз све евидентније
популистичко подилажење аудиторијуму, изазива етичке дилеме
и угроженост појмова јавног благостања13) и моралног расуђива
ња.14)
Основна хипотеза истраживања је да се прокламоване вред
ности и правила професионалног новинарског поступања у днев
ним новинама Србије не примењују подједнако, односно да се
етички критеријуми, односи и уверења непосредно уочавају кроз
специфичан говор текстова.
Доктрина о друштвеној одговорности (social responsibility)15)
јасно указује на значај носилаца власти, јер чињеница да имају моћ
контроле над медијском политиком води надзирању комуникацио
них простора који би требали бити заштићени од могућих облика
злоупотребе. Отуда је посебна пажња усмерена на:
1. Медијску присутност, према преовлажујућем схватању
да се догађај није ни десио ако га медији нису регистровали (за
бележили). Овде је значајно уочити још један појам: одсутност
(оно што је невидљиво, чега нема, што је неважно), јер се кроз њу
може видети однос моћи унутар друштвене заједнице. Комбина
цијом присутности и одсутности лако се стварају стереотипи као
13) Да слобода јавног објављивања информација носи и одређене етичке одговорности,
писао је један од зачетника жуте штампе, Јосеф Пулицер: Ништа мање од највиших
идеала, најскруполозније жеље да се поступа исправно, најпрецизнијег познавања про
блема с којима мора да се суочи и искреног осећаја моралне одговорности неће спасити
новинарство од подређености пословним интересима и испуњења себичних интереса,
који су у супротности с јавним благостањем (1904:658).
14) Под овим појмом подразумевамо системски структуиран процес доношења етичких од
лука, кроз аргументе и процесе убеђивања на рационалним, професионалним стандар
дима новинарства.
15) Основна идеја је да се новинарима пружи заштита од самовољних и произвољних ин
тервенција власти, али и од притисака моћи новца, што води концентрисању медија и
стварању комуникационих монопола (Даниел Корни, Етика информисања, Клио, Бео
град, 1999, стр. 100.
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доминантне, општеприхваћене менталне слике о одређеној гру
пи људи, па и читавој заједници. Унапред формулишући циљеве
и стратегију деловања, штампа директно утиче на понашање по
литичке јавности, ширећи димензије пропагандног утицаја и на
друге области. Реалност се медијским тенденцијама може довести
у конфузију, посебно у стањима трансфера одговорности. Комер
цијализација руши све професионалне стандарде, па објављивање
полуистина, некада и грубих лажи, постаје уобичајена појава у на
шем журнализму. Наслов који би требао да прода тираж листа Ало
(двоброј, 10-11. април, 2010.) гласи: Ал Каида ће напасти меч Ср
бија – Немачка! Порука је извучена из контекста саопштења екс
тремне терористичке групе Ал Каида из исламског Магреба, која
се огласила на веб сајту претњом неким учесницима Мондијала
(светског првенства у фудбалу у Јужној Африци)16), али ниједном
речју не помињући Србију као циљ. Истина је у новинарству акси
ом, што значи да искази треба да у што већој мери кореспондира
ју са чињеницама у стварности. Међутим, у конкретном примеру
новинари таблоида на претпоставкама развијају читаву теорију о
могућем нападу на репрезентацију Србије, ангажујући стручњаке
за безбедност и функционере спортског савеза, како би креирајући
атмосферу страха подизали сопствени тираж!
Стереотипи, комбиновани са предрасудама представљају до
бар начин креирања представа о другима, битно утичући на лестви
цу друштвених вредности. Теме, односно начини презентације од
ређених садржаја у новинама, даље се рефлектују на друштвени
статус и положај. Анализирајући да ли се о јавним личностима
говори из дискурса јавне сфере или приватног живота, канцела
рије или домаћинства, политике или моде, лакше ћемо конструи
сати доминирајућа образац веровања. Захваљујући технолошком
савршенству штампа може производити симулиране светове, а да
публика то и не осети. Рађа се игра заменљивости субјеката и обје
ката, стварности и сенки, истине и лажи, информација и дезинфор
мација, озбиљног и сензационалног, ментална имплозија која се
завршава индустријским поретком истине, која је имагинарна, као
и инстант слика коју смислено представља.
2. Потом смо пажњу усмерили на гласове и изворе информа
ција, као ауторитета који саопштавају информације, ставове, идеје,
вредности, поруке. Код масовне публике веома је битно КО гово
16) “Док се буде играла утакмица САД – Енглеска на пуном стадиону, а све то буде прено
сила телевизија, одјекнуће експлозија и мртвих ће бити на десетине и стотине”, писало
је између осталог у саопштењу, у којем се од потенцијалних мета још помињу репрезен
тације Француске, Италије и Немачке.
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ри, да ли иза њега стоји ауторитет функције, власти или других
центара моћи јер на тај начин репрезентују институције, партије и
слични агенси. Маса се олако предаје изворима информација које
им намећу медији, тако да компетентност гласова има велику улогу
у стварању вредносне матрице. Медији су разбили простор плане
те у милионе комадића, нудећи становништву снове о бољем, лак
шем и другачијем животу, пошто се уз дифузију слике и речи лако
селимо из локалне (микро) у глобалну (макро) сферу. Полуистине
и сензационализам, временски притисци и конкуренција додатно
утичу на проблем истинитости, посебно у друштвима која неке ин
формације прикривају од сопствених грађана или их саопштавају
на манипулативан начин. Проток информација тада се сужава, кон
тролише или ограничава, што као рефлекс ствара псеудослободну
штампу, растерећену свих етичких мерила. Криза штампе у Србији
све је евидентнија, а путеви њеног превазилажења све чешће се
поклапају са снижењем етичких стандарда и моралних оријентира.
3. Занимања и друштвени односи као питања персоналитета
и статуса у заједници. Ако је етика суштински елемент за изград
њу поверења и сарадње међу појединцима и групама унутар зајед
нице, онда садржаји који битно одударају од општеприхваћених
вредности воде дискриминацији и напуштању новинарског кодек
са части. Посвећеност истини је најстарији принцип новинарске
етике, усађен у филозофију морала и права. Као рацион
 ална бића
зависимо од директних, прецизних и правовремених информација,
а као конзументи штампаних садржаја постајемо приматељи пору
ка које нам агенси у комуникационом ланцу свакодневно дистри
буир ају. Луис Алвин Деј истиче да су у “сложеном демократском
друштву медији примарни проводници информација и у оној мери
у којој не пружају истините, тачне и релевантне информације, у
тој мери ускраћују својој публици интелектуалну храну неопходну
за рационално одлучивање”.17) Медији граде савршено обликован
свет наратива, визуелно опчињавајући, доживљајно идентифици
рајући, тако да прелазак vox populi у vox dei нико не примећује.
Политичка култура настаје као резултат доминантних уверења,
ставова, идеолошких вредности и образаца, али њена моћ је у кре
ирању комуникационих стратегија и тактика којима ће јавност да
ти пристанак18). Сврха масовног медијског убеђивања увек је осва
јање инструмената политичке власти, како би се контролом јавног
17) Луис, Алвин, Деј: Етика у медијима – примери и контраверзе, Клуб плус и Чигоја
штампа, Београд, 2008, стр. 105.
18) Види у: Јевтовић, Зоран: “Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном
поретку, Политикологија религије, бр. 1/2007, Београд, стр. 97-124.
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мнења постојећи политички системи блокирали, довели у кризу
и на крају, променили. Концентрација власништва над медијима
увек представља монопол одређених идеја, ставова, идеологија,
које обликују психолошко и социјално окружење. Уосталом, фило
зофи медија већ уочавају дилему по којој “традиционално схваће
на етика, конципирана према аристотеловским замислима, једном
ногом зароњена у свет економије, а другом у друштвено-политич
ки живот одређене средине” прераста у “пуке збирке конвенција
и прописа које доносе делегати “ума”, на својим стручним кон
ференцијама, састанцима и академским саветовањима”, док се у
стварности одвија медијска битка у којој су конвенционалне вред
ности потиснуте на маргину.19)Етика медија промовише комуника
циону отвореност и равноправност, тако да ће анализа садржаја
дневне штампе која следи показати колико су демократски токови
након петооктобарских промена 2000. постали отворенији за друга
мишљења?

РЕЗУЛТАТИ
Таблоидизација дневних новина у Србији?
Секс, смрт, скандали, свађе, слава, сензације и спорт чине
окосницу структуре најчитанијих дневних листова у Србији, при
чему површност, таблоидизација и сензационалност угрожавају
традиционалну озбиљност и најстаријих дневника. “ЈАТ продат
и пре тендера” (Политика, 1. март), “Направио сестри дете па га
задавио” (АЛО, 1. март), “Боље тајкуни него министри” (Курир,
1. март), “Цветковићу, стиди се” (Правда, 1. март), “Обрадовић
купио стан од 217 м²” (Прес, 2. март), “Како је Шарић побегао у
Швајцарску” (АЛО, 2. март), “Евро пада на 90” (Прес, 3. март),
“Цеца у вези са Гојком Качаром” (Курир, 4. март) “Србија ника
да неће ући у ЕУ” (АЛО, 5. март), “Цветковић враћа азиланте”
(Данас, 4. март), “Динар више вреди када се штеди” (Политика,
5. март), “Дебеовац прљаве прошлости контролише јавне набав
ке” (Блиц, 5. март) и слични наслови током анализиране седмице
требало је да чине мамац за читаоце. Штампа већ одавно није пу
ки канал за ширење вести, већ и снажна преса за кодирање јавног
утицаја. Романтична схватања о независном новинарству које је за
сновано на интересима грађана, технолошком револуцијом копер
19) Вуксановић, Дивна: “Етика и дислексија: границе медијске културе”, Култура, бр.
127/2010, Београд, стр. 109.
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никански су промењена у менаџерска учења о пословном успеху и
рејтингу, па се према оваквим схватањима етичност може жртво
вати ради стицања профита? Ударне стране америчког недељника
Њусвик (“Newsweek”) на 17 од 22 насловница приказују личности
из света забаве,20) обично у вези са сексом, а само две личности
биле су из сфере политике. Присуствујемо великој промени нови
нарске парадигме, али чини се као да аудиторијум још не уочава
о каквим преображајима се ради. Избор тема које ће се пратити,
начини приказивања политичких лидера и странака, њихов изглед
на фотографијама, контекст и тон којим се догађај анализира, као и
многа друга средства презентације могу битно усмеравати ставове
читалаца. Тако се јавни простор постепено трансформише у поли
тичко-забавни вртић којим се лако манипулише, јер све мањи број
бирача на гласачким местима одлучује о судбини незаинтересова
не већине!21) Релевантност информација и интерпретација догађаја
увек су у међуодносу са интересовањима, контекстом и судовима
реципијената, при чему је улога уредничких критеријума важна
за коначну оцену шта ће се појавити у јавности. Новинари нису
ослобођени моралне одговорности тиме што задовољавају попули
стичке захтеве, јер је њихова друштвена мисија изнад потрошачког
задовољства публике.
Динамичним друштвеним променама, које се свакодневно
дешавају у Србији, и даље управљају мушкарци, што потврђују
већ први резултати истраживања. Да би се уверили ко је више при
сутан, а ко одсутан из штампаних садржаја прегледани су сви са
држаји наведених новина. Укупно је регистрована 5.891 особа на
унутрашњим страницама, док је 285 лица поменуто на насловним
странама. Одмах је уочљиво да мушкарци доминирају: скоро једа
наест пута су присутнији на насловницама, док је однос на унутра
шњим страницама нешто умеренији, али и даље некоректан (пет
пута их је више)! Статистика би била још поразнија када би се
анализирао квалитет садржаја. На пример, у посматраном периоду
Политика на насловним странама није објавила ниједну фотогра
фију или причу жене, Вечерње новости су то учиниле само једном,
(Диан
 а Драгутиновић, министарка финансија), Данас такође у јед
ном броју (Ружица Ђинђић, али приликом посете Бернара Кушне
ра и полагања венца на гроб убијеног премијера Зорана Ђинђића),
20) Project for Excellence in Journalism: “Changing Definitions of News”, 6. mart, 1998, стр. 41.
21) “Представнички дом САД изабран је са једном трећином потенцијалних бирача, локал
не власти у Британији и Европски парламент изабрани су с 10% или 20% укупног броја
бирача” (Зоран Видојевић, Демократија на заласку, Службени гласник и Институт за
друштвене науке, Београд, 2010, стр. 60.
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док са фотографијама жена предњаче Курир, АЛО, и Правда, али
тако што доносе провокативне слике и информације о звездама
естраде (Прес, 5. март – Наташа Беквалец: “Како водим љубав”,
Курир, 7. март: Маја Николић – Због посла морам да носим танге,
АЛО, 4. март: Лепа купила креветац за бебу). Блиц једини прено
си идеје политичарки (Мери Ворлик, амбасадорка САД, 5. март и
Снежана Марковић – Самарџић, министарка спорта, 6. март), али
и обавезне фотографије на граници еротике (странице шест или
седам)! У овом временском распону у фокусу јавности је и прича
о енормном богаћењу осумњиченог нарко-боса Дарка Шарића и
хероинске мафије, тако да се под рубриком остали крије низ фото
графија и текстова посвећених овој кримогеној теми.
Табела 1.
Родна присутност на унутрашњим и насловним страницама:
Присутност…
Мушкарци Жене Остали Укупно
…на унутрашњим страницама:
80,3%
15,4% 4,3%
100%
…на насловним страницама:
92,4%
7,2%
0,4 100%

Када текст са унутрашњих страница има најаву на насловној
страни (6,4% свих текстова), мушкарци опет добијају централну
улогу (84,7%), много мање жене (14,4%), док деци припада непун
проценат, и то у случају извештавања о порођају познате ТВ-води
тељке, али са акцентом на идентитет оца који је већ ожењен (АЛО
и Курир, 5. март), драмом спасавања детета почасног конзула Ср
бије приликом земљотреса у Чилеу (Блиц, 1. март) или негативним
публицитетом (убиство малишана, “у једном селу у општини Ин
ђија”)22). Већ сада се може уочити да кодекси професије у днев
ној штампи Србије имају маргинализовану улогу, јер су наслови
превише сензационалистички, провокативни, двосмислени, а у по
неким случајевима и измишљени. Уважавајући мишљење да “но
винари имају сложено испреплетен скуп опажајних, личних и кул
турних перспектива унутар којих прикупљају информације, да би
их пренели читаоцима”, (Жакет, 2007:321) могли бисмо закључити
да су насловне композиције намењене јефтином привлачењу па
жње о текућим догађајима. Прва дужност штампе је да објављени
подаци морају бити тачни и проверени, јер јавном презентацијом
22) На насловној страни листа АЛО (1. марта), под мотом: Језиво: незапамћен злочин у Сре
му, уз велику фотографију бебе, најављује се текст о монструму, који је направио се
стри дете, па га живо закопао. Међутим, у самом тексту на две странице (6. и 7.) нема
ниједног имена, извора информације, доказа или било које чињенице која би потврдила
истинитост извештаја (“у једном селу у општини Инђија..”; “како се сумња…”; “један
старији домаћин каже…”). Ниједан други лист није писао о овом догађају, а наредних
дана ни АЛО више није ништа објавио?
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постају власништво свих читалаца, али већ прва анализа садржаја
указује да се темељне етичке вредности професије у нашој дневној
штампи не уважавају?

Теме – политика, црна хроника и спорт као јавна сцена
Традиционално гледиште каже да је превасходни циљ нови
нарства да информисањем грађана служи општем добру како би
појединци могли да квалификовано доносе сопствени суд о пита
њима битним за ширу заједницу. Другим речима, од српске штампе
се очекује да служи као јавни форум за критичку расправу, укључу
јући и независно испитивање невидљивих моћи силе, првенствено
носилаца власти. Темељ професионалног угледа је поверење из
међу читалаца и новинара, што подразумева да је садржај вести и
жанрова истинит, растерећен од предрасуда и стереотипа, као и да
су све стране правично представљене. У времену растућег конзу
меризма културолошку збуњеност додатно оптерећује ниска ку
повна моћ и укупни економски минимализам наших грађана.23)
У теорији су прилично раширена схватања према којима
улогу чувара јавног интереса, тзв watchdog, могу једино да одигра
ју штампани медији или телевизија, будући да су довољно велики
и да запошљавају довољан број квалификованих професионалаца,
кадрих да се баве озбиљним, често дуготрајним политичким и по
словним истрагама. У времену гомилања информационих наноса
јавља се епистемиолошки релативизам, који тржишно надметање
масмедија види као бескрајну трку за пажњом. Тако се обликује
популарна култура, која ширећи примитивизам, кич, шунд, триви
јалност и бројне варијације екстремности пропагира идеал инфор
мација као робе која има вредност само уколико је тражена. Овим
путем се грађанство из квалификованог тла које се бави јавним
стварима преображава у облик јефтине забаве и ниских страсти:
хлеба и игара! Поврх тога, слободне спекулације, нагађања, лажно
извештавање, уз манипулисање и инстант вести, преплављују ко
муникациони простор и доводе конзументе у стање неповерења у
читаву професију. Томас Џеферсон, аутор америчке Декларације о
независности, још 1785. уочава: “(Тиранска) влада увек држи неку
врсту сталне војске новинара који, без икаквог обзира на исти
ну или на оно што би личило на истину, (измишљају) и објављују
у новинама све што би могло да послужи министрима. То је до
вољно за велику масу народа која нема никакав начин да разлику
23) Деспотовић, Љубиша: “Слободно време и животни стилови”, Култура полиса, Нови
Сад, 2009, стр. 110.
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је истините од лажних пасуса у новинама”.24) Јавност се мора
штитити од новинарске самовоље јер се вестима може прикривено
управљати, што је најлакше избором тема и актера прича. Иако је
коришћена метода случајног узорка релевантна само за овај вре
менски оквир са изненађењем смо посматрали добијене резултате.
Табела 2.
Заступљеност тематских области у анализираним новинама:
       Рубрика 			                Централна улога

Текући
догађаји/
политика
Свет
Еконо
мија и
бизнис
Црна
хроника
Забава
Култура/
уметност
Спорт

Ве
По чер
ли
ње
тика ново
сти

Да
нас

Прес

Ку
рир

АЛО Блиц

Прав
да

Укуп
но

%

17,3%

12,6%

19,7% 12,2%

8,4%

6,4%

13,7%

9,7%

100

28,4%

10,5%

21,7%

9,2%

6,5%

4,9%

14,4%

4,4%

100

24,5%

10,5%

18,3% 11,8%

4,5%

6.4%

12,3%

11,8%

100

3,3%

12,4%

4,7%

16,6% 12,4% 16,5%

21,7%

12,4%

100

5,4%

14,2%

4,4% 13,6% 12,7% 23,5%

17,8%

8,4%

100

23,6%

13,8%

21,4% 12,4%

4,7%

4,2%

12,4%

7,5%

100

21,8%

15,3%

5,2%

8,6%

5,8%

17,6%

8,1%

100

17,6%

Избором тема дневна штампа у Србији намеће о чему ће
мо размишљати, прикривајући политичке интересе који понекад
инструментализују јавност, при чему се симбиотски подешен дис
курс циљано профилише. Не морате бити теоретичари медија да
бисте знали да се новине најпре читају од наслова, односно првих
страна, где су обично политичке и економске теме, да би се даље
ишло ка културним, спортским и забавним страницама. Лако се
уочава да Политика и Данас предњаче извештавањем о догађајима
са политичке сцене, како у земљи тако и иностранству, из сфере
економије и бизниса, као и културе и уметности, али исто тако и
да полутаблоидни приступ Блица и Преса наилази на велики одзив
аудиторијума! За разлику од светске штампе у којој се таблоиди
углавном баве животима славних личности, у Србији жуте новине
24) Опширније у: Жакет, Дејл: Новинарска етика, Службени гласник, Београд, 2007, стр.
150.
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као тему често имају сферу политике, посебно форсирајући сенза
ционалистички приступ и непроверено писање.
У анализираном периоду тзв. озбиљна штампа у фокусу је
имала будућност Косова (примећује се да се из наслова јужне срп
ске покрајине полако губи Метохија), проблеме српских азилана
та у Белгији и односа са ЕУ, као и конструисану причу о продаји
ЈАТ-а. Колико се мало пажње придаје провери извора информације
и спиновању јавности илуструје пример Политике (1. марта), која
на насловној страни објављује ексклузивну причу о “продаји нај
веће авио-компаније домаћим пословним људима”, да би већ у ан
трфилеу демантовала саму себе (“Политика” сазнаје да су Андреј
Јовановић и Бојан Миловановић имали разговор са двојицом члано
ва Владе Србије. Један од њих је, највероватније, и пустио инфор
мацију, и то у тренутку када никаквих озбиљних разговора о ула
гању двојице предузетника у Јат није било…). Брзо ширење (дез)
информација може имати запаљив карактер, али тржиште реагује
смиривањем тензија (Данас, 2. март: Нико се још не интересује за
Јат; Курир 1. март: ПАТКА:  бизнисмени Андреј Јовановић и Бо
јан Миловановић нису заинтересовани за куповину “Јата”, већ им
је стратешко партнерство понудио министар економије Млађан
Динкић). Медијска платформа креирана логиком ветроказа про
мовише партијске интересе, што указује на демократски неуспех:
систем спиновања вести ретко производи прецизан и балансиран
медијски садржај; истовремено, отворена конкурентност генерише
наметање тема и манипулативност.
Детаљнијом анализом брзо би увидели да одређене новине
форсирају одређене идеолошке погледе. Трансфер значења вешто
се преноси са објекта писања на одређене лидере, па се под маском
истраживања прикривају политички обрачуни. На пример, Прес је
у посматраном периоду свакодневно водио рат против бившег пре
мијера Србије (Живковић ухваћен у лажи, 1. март; Живковићу, чик
продај, 2. март; Живковићу, кажи како си зарадио милионе, 3. март;
Живковић: паре ми дао Коштуница, 4. март; Живковићу, врати 7
милиона, 5. март; Комисија испитује Живковића, 6. март). У време
ну инфозабаве уочљиво је стапање чињеница и фикције, па медији
преузимају улогу судија, заборављајући да претпоставка невино
сти (Европска конвенција о правима човека, чл. 6, ст. 2) указује да
експлицитно довођење извесне личности у везу са неким прекрша
јем може нанети тој личности велику штету ако њена кривица није
поуздано утврђена? Правда у фокусу има одбрану бившег председ
ника Републике српске: Тужилаштво опструира Радована Кара
џића, 1. март; Срби нису злочинци, 2. март; У Сребрници није било
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геноцида, 3. март; Србима подмећу геноцид, 4. март; итд. Штампа
која повлађује политици није добра? Новине у Србији лакше пишу
о политичарима који нису на власти него о онима који су на функ
цијама (Обрадовић купио стан од 217 квадрата, Прес, 2. март).
Уочљиво је и да таблоидни формати своју популарност темеље на
високом садржају тема из тзв. црне хронике, забаве и спорта, чи
ме се полако враћају основним тематским карактеристикама. Тако
ђе, запажа се уступање значајнијег простора страним темама, што
поред извесне повезаности са европском и глобалном политичком
сценом, може имати и стратегију избегавања врућих прича са до
маћег политичког терена, али и све већи утицај страног капитала у
медијском власништву!.
Светски трендови дијаметрално су другачији. Године 1977.
насловне странице америчких новина Тајм (Time) и Њусвик (New
sweek) односиле су се на политичку или међународну личност
(31%), али се већ почетком овог века тај однос драматично пре
окренуо. Број политичара као тема насловница или текстова опао
је за више од 60%, док је број страница са славним личностима и
светом забаве порастао за 40%.25) Политизација српске штампе ви
дљива је у свим сегментима анализе, што индиректно указује да
медијским тржиштем не доминирају економски услови, већ скри
вени политички интереси.

Гласови/извори  - власт и привиди плурализма
Начин комуницирања са грађанима дефинитивно опреде
љује карактер власти и облике политичког понашања. Комуника
цијски чин, од интерперсоналног до макросоцијалног, представља
процес свесне размене симбола са коначним циљем утицања или
контролисања промена ставова и понашања човека. Право на сло
боду мишљења, односно говора, практично је декларативне при
роде јер оно нема никакву моћ ако није пренесено медијским ка
налима. Зато се може тврдити да данас јавно мнење ван медија не
постоји, прецизније појединац може имати слободу говора, али ако
она посредством медија није добила масовни карактер остаће не
позната и безначајна. Штампа тежи да буде независна, али то не
значи и да је идеолошки непристрасна! Елиминисањем одређених
друштвених (политичких, културних, религијских, родних) група
из јавног живота остварује се њихово искључивање из утицаја у
токовима одлучивања, чиме јача стереотип о немоћи и неважно
25) Ковач, Бил и Розенстил, Том: Елементи новинарства, ЦИД и Институт за медије, Под
горица, 2006, стр. 185.
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сти. Ко говори, а ко ћути у штампи, један је од најбољих индикато
ра друштвене равноправности?
Табела 3.
Извори информација
     Рубрика 			                Централна улога
Пар
тије на
власти

Текући
догађаји/
политика
Свет
Еконо
мија и
бизнис
Црна
хроника
Забава
Култура/
уметност
Спорт

Друго (не
Влада, ми
именовани
Остали
нистарства,
извори,
Опози
(НВО, цр
државне
ционе
кве, синди друге ре
инсти
дакције,
партије
кати, уни
туције и
агенци
верзитет,
општине
је итд.)

укуп
но

35,2%

12,5%

37,7%

6,2%

8,4%

100%

83,3%

4,2%

8,3%

1,4%

2,8%

100%

36,7%

15,4%

29,7%

14,6%

3,6%

100%

8,6%

5,9%

74,5%

3,7%

7,3%

100%

9,3%

4,,1%

5,3%

23,6%

100%

28,6%

8,4%

41,8%

12,7%

14,5%

100%

14,4%

4,7%

67,8%

4,6%

18,5%

100%

11,7%

Влада, министарства, државне институције и општине, са
партијама на власти доминирају као теме у готово свим значајни
јим рубрикама (унутрашња и спољна политика (72,9%), економија
и бизнис (66,4%), култура (70,4%), црна хроника (83,1%), спорт
(82,2%)! То потврђује велики утицај служби за информисање и од
носе са јавношћу, псеудодогађаја креираних за потребе производње
публицитета, али и моћ партија на власти које чврсто контролишу
укупан медијски простор. Отуда извори информација и промотери
нових идеја стижу из власти, које симулирајући агору обезбеђују
количину и квалитет пожељних информација, бринући се да стиг
ну у предвиђеним временским роковима. Све већи број вести ре
зултат је обрађених саопштења за јавност или спинованих инфор
мација произведених у владиним бироима за односе с јавношћу,
достављених од портпарола и сличних служби, а значајно расте и
број интервјуа реализованих телефонским позивима. Тако медији
неосетно све више постају зависни од рутинизираних извора јер
се на њих могу ослонити, сигурни да ће им брзо доставити тра
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жене податке, обезбеђујући попуњавање медијског простора, што
је у складу са либералним тенденцијама (Tapsall, Varley, 2001:11).
Слична анализа прилога у Њујорк Тајмсу открила је снажно осла
њање на службене изворе: од 57,2% до 72,5%.26) Да је реч о тенден
цији потврђује и обимна анализа текстова двадесет три извештача
у седам великих америчких новина, где су у 75% случајева извори
били државни (Hallin и др. 1993:755). Индустрализација новинар
ства намеће нови императив: стварати што више информација са
што мање трошкова, па привидно “бесплатни” пакети података и
фотографија који сваког тренутка стижу у редакције постају моћ
на оруђа у обради јавног мишљења. Такви текстови све су чешћи
јер представљају “чињенице које није требало прикупљати, приче
које није требало написати и фотографије које није требало сни
мити” (Newsom, Scott 1985:230). Службени извори тако неосетно
врше надзирућу функцију у заједници, без бојазни да ће их неко
прозвати за кршење људских права, обезбеђујући јавну подршку
за своје програме.
Политички лидери и партијски именовани функционери на
стоје да посредством штампе јавност увере у исправност својих
идеја. Стручњаци упозоравају на растућу опасност да медији по
стану средство владине манипулације.27)Значајно обликујући днев
ну агенду владајуће партије у комбинацији са државним институ
цијама и носиоцима власти сужавају простор за другачије идеје и
програме, критичке гласове и дијалошку комуникацију. Слобода
медија је бајка јер се држава и партије на власти и даље понашају
као прикривени менаџери, али је проблем што се нико због таквог
патернализма не буни! 28) Утицај цивилног друштва је још увек ве
ома слаб, док је присуство опозиционих партија и јавних распра
ва скоро маргинализовано. Доминација тема из политике у већи
ни дневних листова Србије води закључку да је штампа још увек
платформа за изношење идеолошких мишљења, па не чуди велика
подударност у избору тема (нпр. 1. марта: Нови Дејтон за поделу
Косова (Данас), Косово неће бити сусед (Вечерње новости); Више
од Ахтисарија, мање од поделе (Политика); Дијалог са Пришти
ном пре преговора о кандидатури (Блиц, 2, март); Компромис за
26) Zhang, J., G. T. Cameron: “Study Finds Sourcing Patterns in Wen Ho Lee Coverage”, New
spaper Research Journal, 24, 4/2003.
27) Драган Суботић: “Односи с јавношћу у државној управи”, Српска политичка мисао,
Београд, 2010, стр. 205.
28) Види у: Брдар Милан: “Логика западних медија као логика моћи: од студије случаја
српске кривице до парадигме константног непријатеља”, Комуникације, медији, култу
ра, Годишњак Факултета за културу и медије, Мегатренд универзитет, Београд, 2009,
стр. 154.
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Косово, па ЕУ (Прес, 2. март). Таблоидни формати беже од оваквог
схематизовања, па не чуди што њихови тиражи и даље имају зави
дан ниво!
Новинарство има способност дефинисања догађај у дру
штвеном контексту, чиме се актуелни проблеми захваљујући меди
јима могу представити као живљи и целовитији доживљај од оног
у реалном животу. Штампа као популаран и традиционалан медиј
трансформише истину јер конструише драмски конфликт којим се
привлачи пажња читалаца. Један проблем се теоријом агенде уво
ди у политичку орбиту, како би се јавност забављала његовим ре
флексијама које у великим количинама пристижу, обично из “ано
нимних”, али “добро обавештених” извора. Низови информација
ређају се као ватромет, а учесталошћу понављања ударних подата
ка расте напетост. Причу преузимају други медији, па се тако ни
зовима произведених слика и значења креира друштвени проблем,
који по потреби, може да се представи као безбедоносна претња за
једници. Док се јавно мнење бави наметнутим сликама и решењи
ма иза паравана политички лидери решавају друге проблеме расте
рећени бриге о притиску шире заједнице. Пажња јавности јача или
слаби асиметрично са медијским конструисањем проблема, сенче
њем догађаја и стављањем тежишта на различите аспекте. Велики
проблем може бити релативизован као мали, али и обрнуто! Поли
тичке вође и интересне групе буде интерес и политизацију теме, не
либећи се ни стварања псеудодогађаја у постизању драматизације.
Пумпање проблема, дозирање стварности техникама шокирања и
спиновања, мали су део богатог инструментарија којим се управља
масовним аудиторијем. Након одређеног времена, када се публика
засити наметнутом темом производи се нова, још спектакуларнија,
заводљивија, необичнија, и тако у круг. Један проблем замењује
други, слику потискује нова, а дневне потребе за вестима се задо
вољавају информацијском мећавом. Кризе и проблеме стварају и
разрешавају људи, па тако политички систем можемо посматрати
као мизансцен креиран по вољи невидљивих владара.
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Табела 4.
Занимање актера вести  
     Рубрика 			                Централна улога
Занимање/
професија/
област

Поли
тика

Ве
черње
новости

Данас

Прес

Курир

АЛО

Блиц

Правда

31,4%

21,7%

34,7%

23,5%

21,6%

9,5%

21,2%

18,4%

Политичар/
опозиција власти

4,7%

4,4%

4,5%

5,4%

11,3%

1,6%

4,1%

14,8%

Здравство/
социјалне службе

4,1%

2,8%

2,8%

2,4%

3,1%

2,1%

2,7%

1,6%

Полицајац/
војно лице, ватрогасац и сл.

3,6%

3,6%

1,7%

3,3%

2,4%

4,2%

3,3%

3,7%

Академски стручњак/
образовни сектор

7,1%

2,9%

5,2%

2,4%

2,3%

1,8%

2,4%

2,5%

Менаџер/
финансијски стручњак

3,6%

2,6%

7,9%

2,1%

2,3%

2,4%

3,2%

2,1%

Радник/ сељак/
домаћица

2,8%

1,7%

1,7%

1,4%

1,1%

0,3%

1,3%

2,8%

Адвокат/судија/
правник/правница

1,6%

1,8%

1,3%

2,8%

3,1%

2,3%

2,5%

2,5%

Трговац/трговкиња,
занатилја и сл.

0,8%

1,4%

0,6%

1,7%

1,4%

1,9%

1.3%

1,4%

Политичар/
представница власти

Верско лице

0,4%

0,7%

0,3%

0,4%

0,3%

0.4%

0,4%

0,00%

Активиста/а, НВО
и сл. организације

6.8%

5,1%

13,2%

4,5%

3,2%

3,5%

4,2%

2,6%

Музичар/глумац/
естрадна личност

7,3%

13,6%

3,5%

14,3%

14,4%

23,8%

14,2%

15,2%

15,3%

13,5%

3,2%

12,4%

10,5%

7,3%

11,7%

8,4%

Лице које чини
криминално дело

7,9%

11,2%

5,2%

11,8%

11,4%

23,6%

13,9%

9,3%

Студент/студентки
ња ученик/ученица

1,6%

2,1%

4,7%

2,5%

1,5%

1,5%

1,8%

1,5%

Дете (млађе од
18 година)

0,6%

1,7%

0,3%

0,6%

0,4%

2,4%

0,8%

0,6%

Особа која води до
маћинство, родитељ

0,8%

2,3%

1,4%

1,3%

1,7%

1,3%

1,6%

1,3%

остало

7,6%

7,9%

7,8%

7,2%

8%

10,1

9,4%

11,3%

Укупно %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Спортиста/спортски
менаџер/ тренер итд.

Демократија нам нуди право избора, али питање је шта ће
те изабрати ако на јеловнику нема јела које вам прија? Илузија је
228

Зоран Б. Јевтовић

Етичност дневне штампе у Србији

да релевантност догађаја обезбеђује медијски третман? Формална
могућност слободног изражавања значи и право сваког човека да
створи свој публицитет, али је ограничавањем приступа масовним
медијима то право контролисано. Зато разликујемо примаран (пра
ве га медији на основу важности догађаја или утицаја личности) и
негативан публицитет (наручују га скривени центри моћи, групе
за притисак, важни појединци и сл.), док медији добијају задатак
«производње вести»29). Тада се појављују специјални новинарски
тимови обучени за привлачење пажње публике, који делују у два
правца: креирају псеудодогађај, дајући му значајне друштвене ди
мензије које узрокују политичке реакције30) или трагају за јавности
непознатим, пикантним, занимљивим и компромитујућим подаци
ма објекта писања31).
Судећи по фреквенцији занимања политичари су и даље нај
чешће извори информација у штампи Србије, а присуство обичних
грађана скоро да је занемарљиво. Глас радника, сељака, домаћица
и младих полако нестаје из јавног простора, док буку производе
политичари, естрадне личности, спортисти и лица из кримогене
сфере. Демократија се са новим технологијама претвара у инфо
кратију, али само за оне који који владају новим слојевима знања32).
Обични људи постају актери извештавања у тешким ситуацијама
јер конфликти и инциденти по природи подижу тираже (Обесио
се после судара, Прес 2. март; Грешком рањен у заседи, Вечер
ње новости, 5. март; Пијани деда и његов брат тукли петогоди
шњег унука, Блиц, 4. март; Спречили газду да однесе робу, Правда
5. март; Чистачи шест сати блокирали пругу, Ало 2. март, итд.).
29) “Полиција је у згради Скупштине Србије ухапсила Сузану Р., за којом је суд расписао
потрагу због професионалног бављења проституцијом”, био је лид већине вести и из
вештаја који су се појавили у медијима 26. априла 2010. Права истина је да се инцидент
догодио крајем фебруара, али је у јавни простор циљано убачен баш тада!
30) Медијско одељење Организације за европску безбедност (ОЕБС) анализирало је укупно
извештавање новина о раду Скупштине Србије између 23 априла и 7 маја. Од укупно 59
објављених информација само 21 је имала везу са радом парламента, 11 је говорило о
мандатима одузетим одборницима, а чак 18 односило се на случај хапшења проститутке
која је покушала да контактира са неким од народних посланика. Док се јавност заба
вљала пикантеријама ко би могла бити личност која је позвала анимир даму, у Скупшти
ни су усвајани важни закони о којима се у медијима скоро није ни говорило или се то
чинило непримерено важности догађаја (нпр. само десет прилога је садржај усмерило
на нацрт Декларације о злочинима над Србима).
31) Види у: Зоран Аврамовић: “Знање о демократији и знање у демократији”, Социолошки
преглед, год. XLIV, бр. 1/2010, Београд, стр. 63-78.
32) Од 18 објављених текстова који су се односили на случај проститутке, чак 14 су били
усмерени на одређену личност из једне опозиционе партије, њен приватни живот и по
кушаје да се јавно дискредитује. У новинама су се појавиле фотографије начињене још
2008. године, према признању самих медија и раније нуђене таблоидима, али очигледно
је да тренутак емитовања бирају непознати центри моћи према својим интересима.
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Вероватно је то и разлог високог процента личности осумњичених
да су извршиле кривично дело (готово све новине у анализираном
периоду бавиле су се случајем Шарић, у чему предњаче таблои
ди објављујући фоторепортаже објеката у којима су осумњичени
живели, али и “откривајући” адресе на којима се скривају. Висок
проценат у рубрици “остало” указује на све већи број информација
које немају извор, што говори о могућој манипулацији у садржају
порука. Непотписане вести, непознати извори, па чак и неименова
не личности сведоче о губљењу етичких критеријума и непошто
вању професионалних кодекса.
Услов свих демократских промена је слобода медија, а она
је немогућа без економске самосталности. У Србији је током 2010.
године, на име маркетинга у свим медијима потрошено нешто ви
ше од 120 милиона евра, при чему је удео штампе око 18%. Пет
маркетиншких агенција у приватном власништву диктирало је ко
јим новинама ће се рекламе дистрибуирати, водећи их у директну
финансијску зависност. Ако се зна да су њихови власници блиски
једној владајућој странци (ДС-у) јасно је да се преко оглашивача
може утицати на садржај онога што ће бити објављено33). Интере
сне мреже политичара, тајкуна, оглашивача и новинара филтрира
ју поруке упућене јавности, али циљане ка нивоу послушности и
пасивности. Тако медијски систем постаје затворен, контролисан,
статичан, самодовољан, па и депрофесионалан. Дискусија неста
је из доминантних медија, појединачни и ускопартијски интереси
намећу се као општи, границе између приватног и јавног све су
прозирније, а као последицу штампа доживљава тиху ерозију кре
дибилитета. У јавном дискурсу долази до деградирања основних
институција јавности: штампе и парламента.34) Добро новинарство
никада нису угрожавале технологије које су га пратиле, већ неква
литетно (апологетско) извештавање, спремно да зарад већег про
фита напусти стандарде класичне новинарске етике, као и морала
уопште..
Српско друштво се мења брже од сопствене штампе ко
ја поткопавајући читав низ традиционалних вредности, норми и
схватања не нуди адекватну замену за оно што промовише. Оту
да информације све чешће не одражавају реалност, али значајно
учествују у њеном симболичком креирању! Инфотејмент подржан
сензационалистичким тоновима води стапању чињеница и фикци
33) Види у: Антонић, Слободан: “Мрежа школских другова у политичкој елити Србије”,
Национални интерес, год. VI, вол. 9, број 3/2010, Београд, стр. 307-328.
34) Милена Пешић: “Модерна и постмодерна тумачења јавне сфере”, Српска политичка
мисао, год. XVI, vol. 26. Београд, 2009, стр. 86.
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је, што друштву у транзицији може донети диктатуру таблоидизо
ваних издања. Као да се још увек не схвата да вести нису забава,
већ нужна потреба за изградњом демократских капацитета. Анали
зом садржаја презентованом у овом раду показали смо да у Србији
у контексту друштвених и политичких питања демократски плу
рализам мишљења изостаје, што као последицу може имати ши
рење специфичног партократског капитализма. Етички стандарди
у дневној штампи се нарушавају без адекватних професионалних
санкција, што као последицу може произвести друштвену дезори
јентисаност, ерозију поверења у новинарство и даље урушавање
моралних вредности. Крајњи губитник је публика која заслепљена
таблоидним сјајем, информатичком брзином и дигитализованом
сликовитошћу све теже разликује истину од лажи!

Zoran B. Jevtovic
ETHICS OF DAILY PRESS IN SERBIA
Summary
In the text, ethics of journalism is considered as a complex area
that include journalistic and editorial activities as well as activities of
other participants in the processes of public communication who are
able to state their opinions, ideas and programs influencing others. The
focus is on content analysis of leading newspapers in the national in
formation space and on identifying the ethical form by which the re
lationship between facts and moral dilemmas and ethical values, but
also structural social and economic relations that determine changes in
the mass media and political fields are established. The investigative
journalism has no future in the industrial news production, while the in
terpretation of the facts are increas ingly carried out in accordance with
the expectations of powerful advertisers, political elites, PR agencies,
interest groups and the invisible power centres. By content analysis of
newspapers in Serbia, we note that in the context of social and political
issues the desired plurality of opinion is missing. Good journalism is
never threatened the technologies that have followed him, but poor qua
lity (apologetic) reporting, ready to leave, for the sake of higher profits,
to the classic standards of journalistic ethics.
Key words: Press, public space, professional ethics, market tabloidization.
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Resume
Global economy crisis reflects on mass media market in Serbia,
especially daily news industry, causes low print run and marginalization
of exploratory journalism while dominate tabloids destroying aesthetic
and ethic standards. Despite fact that quantity and low price of editions
makes them more competitive than other European newspapers, dailies
are not democratized according to context of social and political chan
ges, while dreamed pluralism of opinions vanishing from social scene.
With quantitative analysis of contents in eight influential daily
newspapers (Politika, Danas, Vecernje novosti, Blic, Kurir, Pravda, Alo
and Press) printed from 1st till 7th of March 2010 author research three
levels of media communication: substantial, structural and processio
nal. Results showed that daily press in Serbia ten years after October 5th
is deeply ideological, patristic and monitored by state as hidden mana
ger. Serious newspapers like Politike and Danas looses their traditional
influence in public while infotainment transformed contents of nume
rous dailies (Blic and Press), which contributes to gloomy picture of
tabloid like public space.
Research also show that sex, death, scandals, conflicts, fame,
sensation and sport make essence of structure in most popular dailies,
along with frivolous and sensationalism which endanger their traditio
nal seriousness and credibility! Contrary to world tabloids specialized
for lives of celebrities in Serbia yellow newspapers deals with political
themes perceiv e from sensational angle, conflicts of political leaders
and parties and uncertain information.
Dynamic social changes in Serbia are still ruling by males: they
are eleven times more present on cover pages, and five times on inner
pages! Themes to follow, ways of presenting of political lead ers and
parties, their image, context and tone in analyzing, along with many ot
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her instruments of presentation shows taking the government side and
unequal chances of participants in political processes. Newspapers in
Serbia rather wrote critically about politicians in opposition than about
politicians in power. Government, ministries, state institutions and local
governments, along with parties in power dominating in almost every
important rubric: inner and foreign politics (72,9%), economy and bu
siness (66,4%), culture (70,4%), which confirms huge influence of in
formation an public relations services and strong control over whole
media space. According to frequency of professions politicians are still
main source of information and common people are almost invisible.
Voic e of workers, housewives and youngsters slowly vanishes from pu
blic space, while politicians, show business stars, sportsman and faces
from crime sphere produced most of media noise. Unsigned news and
unnamed sources lead to loosing of ethical criteria and disrespecting of
professional codes.
Serbian society changes faster than its own press who undermine
most of traditional values, norms and standards failing to offer ade
quate substitution for what it promotes. That’s why information more
often doesn’t reflect reality but importantly participate in her symbolic
creation! Infotainment supported by sensationalism lead to fusion of
facts and fictions, bringing dictatorship of tabloids in transitional soci
ety. By analysis of contents presented in this paper we showed lack of
democratic opinion pluralism in social and political context, which can
lead to specific partocratic capitalism. Ethical standards in daily press
are violated without adequate professional sanctions, which may cause
social disorientation, erosion of trust in journalism and further crash
of moral values. Final looser is public who, blinded with tabloid glow,
information speed and digitalized picturesque, have difficulty to diffe
rentiate truth from lie!

*

Овај рад је примљен 24. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
20. јуна 2011. године.
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ПРАВНА НАУКА У СРБИЈИ ДАНАС
Сажетак
У овом чланку, аутор разматра неколико питања о положају и
значају правне науке у Србији, од којих је основно питање: какав је
утицај правника научника на политичаре доносиоце одлуке? Прак
тично, питање је колико су политичари у Србији спремни да саслу
шају и уваже мишљење, ставове, аргументе струке и науке? Аутор
овог чланка сматра да тзв. доносиоци одлука, односно политичари
у Србији веома мало уважавају аргументе струке и науке, пре свега
када је реч о праву, већ да су им најважнији математички резулта
ти гласања у Парламенту. И систем тзв. пројектног финансирања,
не доприноси томе да се побољша положај правна науке у Србији.
Тај систем доводи до тога да научници све више пишу различите
чланке и књиге, заправо до тога да настаје систем хипер-продук
ције, а самим тим и смањивања квалитета. Осим тога, поставља се
и питање како функционише систем рецензирања код пројектног
финансирања. Углед и ауторитет науке и научника у Србији је због
свега данас нижи него што је био некада. Аутор овог чланка због
тога истиче да би једно добро решење било направити неку меша
вину између пројектног и институционалног финансирања.
Кључне речи: правна наука; доносиоци одлука; пројектно и институцио
нално финансирање; хипер-продукција
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Најпре би се овде могло поставити питање да ли је право
уопште наука, или је у питању вештина,1) можда чак и уметност. У
вези са тим би се такође могло поставити и питање: „какав је значај
правних научних истраживања и каква је могућност истраживача
правних феномена да утичу на доносиоце одлука, те шта би у том
смислу евентуално требало променити?“ Ово питање се даље мо
же поделити још и на два следећа: како применити постојеће право
у једном конкретном случају; и како направити право (написати
закон), е да би се постигли одговарајући друштвени, економски,
политички циљеви? На пример, какве законе треба донети да би
се порез боље наплаћивао, а буџет боље пунио,2) односно, какав
закон донети да би се подигао ниво безбедности саобраћаја, или
на пример какве законе донети да би судски поступци били бржи,
односно какве законе донети да би било мање хулиганских изгреда
на спортским стадионима?3) Односно, на пример, како искористи
ти искуства неких других земаља у смањивању стопа криминали
тета? 4)
Оваква питања, овакве ситуац
 ије, могу бити карактеристич
не и када је на пример реч о медицини, о медицинским истражи
вањима. Који од постојећих лекова применити, да би се „оборила“
висока температура, односно који лек применити да би се пацијен
ту снизио висок крвни притисак? Друго је питање како пронаћи
(направити) лек, који ће у будућим ситуацијама на најбољи могући
начин снижавати температуру и обарати притисак? И када је реч о
медицини, као и када је реч о праву, у тим двема различитим ситу
ацијама, различита је улога и значај, са једне стране непосредних
практичара и практичног знања, а са друге стране научника (увек
више теоретичара).5) Јасно је међутим, да без теоретичара, који си
стематизују знање и преносе га на друге, тј. остављају га будућим
поколењима, не може постојати ни практично знање за данас. Без
1) Bizina Savanelli, „Mutual Transition Spiral and Evolutionary Development of Single Posi
tive Law and Plural Normative Order Related to the Comparative Normative Order Study“,
Страни правни живот, 1/2011, стр. 29-61.
2) Снежана Стојановић,Пореска конкуренција у савременим европским државама – случај
Луксембурга и Швајцарске“, Страни правни живот, 1/2010.
3) О томе на пример Дејан Шупут, „Извори казненог права у области спорта и усклађеност
српског права са међународним стандардима“, Страни правни живот, 1/2011.
4) Ђорђе Игњатовић, „Државе са ниском стопом криминалитета – пример Малте“, Стра
ни правни живот, 3/2009 стр. 49-67
5) Замислимо сеоског лекара који је десетине година провео радећи у сеоској здравстве
ној станици, где се сусретао са различитим манифестним облицима здравља и болести,
уопште не мора бити необично да он буде успешнији у постављању дијагнозе од про
фесора доктора из београдског Клиничког центра. Јер, једно је теорија, о којој се чита у
књигама, а друго је пракса, која се непосредно, уживо види.

236

Јован Ћирић

Правна наука у Србији данас

записаних, сачуваних старих рецепата, не могу се открити ни дана
шњи, а ни будући, нови рецепти. Односно без старог знања, нема
ни новог знања и надоградње постојећег знања. Знање и наука су
као један бесконачни ланац, где један беочуг тог ланца увек про
изилази и наставља се на претходни, а представља почетни основ
за неки следећи беочуг. Готово никада ми не можемо знати какав
ће практични значај у будућности имати оно што у овом тренутку
делује као сасвим непрактична теорија. Због тога је, између оста
лог потребно „ослободити“ научничку машту, а не омеђивати је
превише и самим тим је и спутавати. Због тога систем пројектног
истраживања и систем у којем је научник омеђен претходно поста
вљеним циљем, задатком, методологијом, не мора бити баш најбо
љи могући.
Када говоримо о правној науци, о значају правне науке, у
првом плану се налази питање „Како направити најбољи могући
закон?“ Суштински, дакле свако питање о значају правне науке
и истраживања у овој области, може се на крају крајева свести
на то питање: „како пронаћи и направити најбољи закон да би се
остварио одговарајући, најоптималнији друштвени циљ? Јер, за ве
штину која се састоји у томе „како написати тужбу – жалбу“, нау
ка и теорија могу понекад бити контрапродуктивне. Али, са друге
стране, ако бисмо ту тезу до краја развили, онда нам књиге и уџ
беници нису ни потребни, већ су нам довољни приручници типа:
„сам свој мајстор“, односно кратка упутства преко интернета. Ме
ђутим, доношење пресуде је увек један специфичан и комплексан
социо-психолошки процес, где знања из врло различитих области
врло много долазе до изражаја.6) Тужба или жалба се можда и мо
гу успешно написати уз помоћ интернет-водича „Сам свој адво
кат“, али се не може бити добар судија, уколико се не поседују
адекватна шира знања из психологије, социологије, етике, полити
кологије, историје, и много тога другог, уколико дакле судија није
комплетна личност у сваком погледу. Од посебног је значаја да ли
су судије праведни и поштени, независни, објективни, добро еду
ковани, да ли су на овај или онај начин ушли и у правну, али и у
друге, понекад не само друштвене науке.7) Судија се не може бити
само на основу краткотрајне припреме путем интернет – водича
„сам свој....“ Хоћемо дакле да кажемо да је неопходно врло мно
го користити достигнућа правних и других друштвених наука ако
хоћемо да будемо добре судије, а чини се да овде и није потребно
посебно наглашавати шта и у научном, а још више у практичном
6) Михајло Аћимовић, Судска психологија, Београд, 1983.
7) Јован Ћирић, Друштевни утицаји на казнену политику судова, Београд, 2001.
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смислу значи имати добре, поштене, праведне, ефикасне, незави
сне судије. Другим речима да поједноставимо и шематизујемо до
крајности:
претпоставка А) друштво не може бити успешно и проспе
ритетно у економском и сваком другом погледу, уколико нема до
бре, способне, образоване, независне, поштене, праведне судије и
исте такве законе
претпоставка Б) судија не може бити добар, успешан, не
зависан, образован, праведан, поштен, ако стално не ради на соп
ственој едукацији, ако стално не прати савремена и не само савре
мена достигнућа у праву и науци уопште;
закључак Ц) за успешно, независно, ефикасно и праведно
правосуђе и правни систем у целини, потребно је, између осталог
да постоји развијена правна наука, правна мисао, која ће их на аде
кватан начин едуковати.
У најопштијем смислу се може рећи да је
1) Значај права и правних истраживања изузетно је велики
и не сме се занемаривати под утицајем разних призем
них, профаних квантификација, јер је у ствари правна
држава, „владавина права“, са једне стране нешто што
је тешко ухватљиво, а са друге стране нешто што има
изузетан, врло опипљив непосредни економски значај;
2) Тешко је очекивати да се у догледној перспективи, истра
живачи, зналци, научници, у области друштвених (прав
них) наука, појаве као неко чија ће се мишљења, савети,
препоруке, сугестије, више слушати и посебно уважава
ти, нарочито од стране доносилаца одлука из неколико
првенствено политичких разлога;
3) У борби за боље вредновање, у ситуацији велике хиперпродукције радова из свих научних области не може се
очекивати да се глас струке и науке чује далеко, јер више
ништа не бива доживљено као нешто ново, нешто вред
но пажње. Једноставно хипер-продукција научних радо
ва заглушује суштину.

I
Људи би могли поставити питање – чему друштвене науке
уопште, у том смислу и право, правне науке – довољно је са интер
нета преписати туђа законска решења, прогласити их, изгласати то
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за домаће законе и ствар је решена. Ово нарочито када се ради о
законодавним процесима – процесима доношења закона. То би от
прилике значило и следеће: потребни су нам компјутери, људи који
знају да рукују компјутерима и који добро говоре енглески језик и
практично ништа више од тога. Шта ће нам научни институти за
право, па у догледној будућности и правни факултети, а на крају,
чак и познаваоци страних (енглеског) језика, јер, постојаће компју
терски програм за превођење.8) Практично би то значило да нам

осим компјутерских стручњака, програмера, ништа друго ни
је ни потребно: ни правници, ни социолози, ни економисти,
ни филозофи, ни преводиоци, само компјутерски програме
ри, који ће направити одговарајући програм за прикупљање
страног права, за превођење страног права, те онда „гласачка
машина“ у парламенту, више нема шта да размишља, већ са
мо да гласа.

Таква негативна футуристичка визија, у Србији је на неки
начин, већ почела да се остварује – српске власти се нескривено
хвале бројем донетих закона, који су наравно хармонизовани са
европским правом. Догађају се у том смислу неке, готово неверо
ватне ствари. Карактеристична је ситуација од 5. маја 2010. године,
када је према извештајима медија, било усвојено чак 85 закона у
једном дану у Скупштини Србији.9) Очигледно је да нам у тој и та
квој ситуацији нису потребни ни научни институти, ни правници,
нити било ко, поготово неко ко нешто зна, потребни су нам само
послушни „подизачи руку“.
Било би занимљиво, након једног таквог дана, онима који су
донели те законе, посланицима владајуће већине, ставити у зада
так да наброје макар само називе, макар само половине свих тих
закона, које су тако ревносно изгласали.
Какав је ауторитет права уопште у читавој таквој ситуацији?
Да ли је дакле довољно донети један закон да би он уопште функ
ционисао? Могу ли се без стручно-научног промишљања, антици
пирања како ће нешто функционисати у пракси, доносити закони?
„Проевропски“ закони се у Србији дакле ревносно усвајају,
али и поред тога, из Европе стижу знатне критике по питању успо
стављања „владавине права“ у Србији. У том смислу треба поме
нути интервју амбасадора ЕУ у Србији Венсана Дежера: „Веома је
важно за сваку државу која жели да се прикључи ЕУ да има ефи
8) Такав програм постоји већ сада - „Google Translator“. Да ли је и колико је то права
ствар, то је већ друго питање.
9) Златко Николић, „Правни транспланти – од потреба до злоупотреба“, Правна ријеч,
23/2010 стр. 223.
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касан и независан правосудни систем. То је оно на чему желимо да
заједно радимо са српским властима. Желимо да се гарантује да је
независност судства у центру.”10)

Због чега ово помињемо? Па једноставно зато што, да
је неки домаћи научни радник, или читава институција изре
кла тако нешто, домаћи доносиоци одлука (политичари) би
се томе подсмехнули и не би узели за озбиљно, а овако... Све
у свему, није било позитивне оцене европских званичника о
реформи српског правосуђа. Ту негативну оцену су изрекли
и Европска комисија, и Барозо11) и Штефан Филе 12) и мно
ге европске владине и невладине организације,13) које се баве
проблематиком владавине права и независности правосуђа.
Упркос свему, упркос свим законима, које је српски Парла
мент усвојио, Србија је данас можда још и даље од ЕУ, него
што је некада била. Србија још увек нема независно судство,
а тај недостатак има и те како високу економску цену. Исто
као и корупција, корупција која је у Србији и даље на врло ви
соком нивоу. Независност судства и корупција, су феномени
који се не могу разрешити тако што ће се са интернета „ски
нути“ готова законска решења и попут неког лека (медицин
ског рецепта) преписати - применити у српском, или неком
другом друштву. Наводимо у том смислу пример Врховног
суда Велике Британије. До 1. октобра 2009. године, функцију
Врховног суда у В. Британији обављао је „Дом лордова“, чији
је Председник истовремено био Министар правосуђа и по
стављао судије нижих судова, односно са друге стране, „Дом
лордова“ јесте и законодавни орган. Дом лордова је дакле у
исто време био део и судске и законодавне и извршне власти.
И поред свега, не може се рећи да је британско друштво не
демократско друштво које није имало независно правосуђе.14)
Замислимо с тим у вези могућу ситуацију да у Србији на при
мер Председник одбора за правосуђе у Скупштини Србији, обавља
истовремено и функцију Министра правде и Председника врхов
не судске инстанце. Како би то, односно на шта би то личило? Да
10) ,www.politika.rs/rubrike/Hronika/Ispravljaju-se-greshke-reformi-srpskog.pravosudja.It.html.
11) www.emportal.rs/en/news/serbia/120737.html.
12) Из документације коју поседује органиуац
 ија „Друштво судија Србије“.
13) Предраг Вукасовић, „Венецијанска комисија и њено бављење Србијом“, Страни прав
ни живот, 1/2010.
14) Дејан Павићевић, „Врховни суд Уједињеног Краљевства“, Страни правни живот,
3/2010.
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ли би уопште то могло да функционише? Британци међутим нису
имали потешкоћа, тј. проблема да успоставе демократију, незави
сно правосуђе, „rule of law“, чак да свима осталима буду узор у
томе. Како и зашто у Србији то никако не би могло да функцио
нише, а у Британији је функционисало и то чак врло добро? Од
говор се можда крије у неухватљивом духу времена, у традицији,
у „аристократизму“ Велике Британије, где су правници, тј. судије
традиционално долазили из богатијих слојева, из аристократских
кругова, школованих на Оксфорду, Кембриџу и другим најпрести
жнијим универзитетима.15) Тај дух, који се не може ухватити,

докучити простом (интернет) анализом законских текстова,
већ једним холистичким испитивањем и сагледавањем цело
купне друштвене стварности16) кључ је за разумевање зашто
нешто, на пример трава, или независно судство, може у Вели
кој Британији, а не може у Србији и обрнуто.
Јасно је да данашњи глобализовани свет, подразумева,
између осталог, и глобализовано право, односно уједначене и
хармонизоване правне стандарде, како на нивоу Европе, тако
и на нивоу читавог света. Нема данас ниједне државе која је
изолована, чији је систем потпуно независан од спољних ути
цаја, те право и поједине правне норме унутар једне земље,
треба сагледавати имајући у виду и спољне утицаје, односно
европске (спољне) правне стандарде, али, са друге стране то
никако не сме да значи да доносиоци закона (одлука) не треба
да имају у виду читав низ, на први поглед невидљивих утица
ја историје, традиције, менталитета и можда нарочито онога
како је то функционисало и на какве је проблеме наилазило
тамо одакле то сада преузимамо (преписујемо).17) Поједно
стављивање које би се састојало у преписивању туђих зако
на, без да се све ово сагледа, било би крајње нефункционално
са једне стране, а за правнике – научнике, истраживаче, ипак
понижавајуће. Но, на страну сујета правника - научника, ис
траживача, потпуни неуспех који су српски доносиоци одлу
ка остварили у вези са реформом правосуђа, те „пацке“ које
су добили од европске јавности, упркос свему на шта их је
домаћа стручна и научна јавност упозоравала, погодиће по
15) Зорица Мршевић, „Организација редовних судова и положај судија у Енглеској“, Архив
за правне и друштвене науке, 3-4/1990.
16) Драган Митровић, „Холизам и право“, Архив за правне и друштвене науке, 1-2/2004.
17) Јован Ћирић, „Невоље са упоредним правом“, Страни правни живот, 1/2008.
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најмање ту стручну и научну јавност, нешто мало више доно
сиоце одлука, а понајвише ипак читаво друштво и земљу.18)

Другим речима, да закључимо када је реч о питању – какав
је значај права и правних истраживања, односно како се остварује
правна држава, тј. постоји ли формула за тако нешто? „Успоста
вљање правне државе (владавине права) од изузетног је економ
ског, практичног значаја, а при томе то успостављање се не
може спровести по једноставној математичкој шеми - опера
цији: А једнако Б, Б једнако Ц – значи А једнако Ц.“ Једноставно
речено, без развијене правне науке, као и правне свести уопште,
нема погодних основа за успостављање онога што називамо „вла
давина права“.19)

У праву као и у друштвеним наукама уопште, ствари су
најчешће врло компликоване, а политичари, доносиоци одлу
ка, технократе, попут некаквих (друштвених) технолога зах
тевају једноставне, прагматичне, прецизне, математичке од
говоре,20) одговоре на на пример питање: „Хоће ли, уколико
донесемо тај и тај закон, правна држава бити успостављена,
а корупција искорењена?“ Када им истраживачи из области
друштвених и правних наука, узврате да им на то питање не
могу одговорити, јер је сама природа друштва таква, ’доно
сиоци одлука’ се врло често одлучују да потраже неког дру
гог ‘бољег’ истраживача који ће можда знати одговор. Онда
наравно пронађу тог „бољег“ истраживача, који, да би им се
„препоручио“, „погоди“ музику коју би доносиоци одлука
волели да чују, па им управо ту музику „одсвира“.21) Доноси
оци одлука тада бивају задовољни, али и дотични „музичар“, који

18) Као када буде ухапшен и (предуго) држан у притвору један невин човек, који се прика
зује као кривац, а онда се докаже да је он невин, те буде пуштен из притвора. Ко на кра
ју плаћа цех. Не они који су га ухапсили и можда политичари који су тражили његово
хапшење, још мање они (адвокати) који су упозоравали да је то невин човек који не сме
бити у притвору . Цех плаћа читаво друштво, буџет, тј. сви порески обвезници, јер не
вино оптуженом (ухапшеном) мора бити плаћена одштета. (Наташа Мрвић-Петровић,
Здравко Петровић, „Накнада штете због неоснованог лишења слободе или неосноване
осуде у страним законодавствима“, Страни правни живот, 3/2010, стр. 7-33)
19) Rainer Faupel, „The Rule of Law“, Страни правни живот, 2/2009.
20) Ово је можда посебно карактеристично за револуционаре, реформаторе, иноваторе, за
све оне доносиоце одлука који својим одлукама желе да мењају друштво и човека, а то
је нешто што је за Србију и њене доносиоце одлука било карактеристично и 1945. и
2000. године. Реформаори – револуционари наступали су у тим случајевима са разли
читих идеолошких позиција, али са увек истом вером и надом да се друштво и људска
природа може променити, обликовати у одговарајућем пожељном правцу.
21) На пример, посаветује их да је решење и „чаробни штапић“ у томе да се донесе закон о
одузимању имовине стечене кривичним делом и тиме су тобоже решени сви проблеми
у вези са криминалом.
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добије одговарајући бакшиш. Они, други, који су упозоравали да
то баш и није добра музика, остају кратких рукава, на њих се гледа
са извесним подсмехом, њихово знање се омаловажава, јер ето они
нису били у стању да открију „чаробну“ формулу А=Б=Ц.... Фор
мулу која наравно када су друштво и друштвене науке у питању, не
постоји, али, коју су ето пронашли „довитљиви“ истраживачи, који
су „погодили“ укус доносилаца одлука. То наравно пре или касни
је доводи до тога, да и ови други истраживачи, не би ли дошли до
бакшиша, почињу да откривају ту формулу А=Б=Ц... Сви на крају
бивају задовољни и наручиоци музике (доносиоци одлука) и музи
чари, који добијају добар бакшиш. Једино су незадовољни „гости
у кафани“, који су принуђени да слушају какофоничну, лошу му
зику. Ти, „други гости у кафани“, заправо су сви грађани, друштво
у целини.

II
Тако долазимо и до друге групе питања, која се своде на сле
деће: зашто се мишљења, савети, препоруке, сугестије правни
ка – научника истраживача, више не слушају, не уважавају до
вољно, те шта би у вези са тим требало предузети?
Сматрамо да постоји више разлога за то. Неки разлози нала
зе се у политици, док се други налазе у специфичним унутрашњим
антиномијама права, као и противуречностима самог друштва.
Право се налази у тесној повезаности са политиком и поне
кад је тешко разлучити када престаје право, а када почиње поли
тика. Заправо се многе политичке одлуке у пракси реализују, кроз
правне форме, кроз законе. Законима се могу мењати обичаји и
изграђивати нови морал.22) То је уосталом једна ноторна ствар,

доказана у многим случајевима, а нарочито, баш када је реч о
Србији, која је увек обиловала револуционарима и реформа
торима сваке врсте. У том смислу ако се не може тачно раз
лучити шта је и докле је право, а шта је и докле је политика,
онда је сасвим логично да сваки политичар, без обзира какву
школску спрему имао, тј. које струке био, себе увек доживља
ва, бар мало и као правника. А то ће рећи да најчешће није
спреман да себи, а нарочито другима, призна да није у праву,
односно да прихвати да нешто није по праву.

22) Рудолф Леградић, Социологија права, Београд, 1968.
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Све у свему, овде нам се намеће питање: због чега правна
наука и истраживања у правној науци, немају више одјека и
утицаја у лаичкој јавности, па и међу доносиоцима одлука, по
литичарима? Обичан човек, лаик, чак и када је високо-образован,
неће се упуштати у дискусије о квантној механици или неуро-фи
зиологији. О праву међутим, као и о политици (а то су две повезане
ствари, као што рекосмо) а наравно и о фудбалу, сви све знају, па је
у таквој ситуацији онима који о томе стварно нешто знају, тешко да
дођу до речи и кажу нешто што би могло бити „глас разума.“
Замислимо у том смислу управо једну фудбалску утакмицу
(пример, ситуација број 1) и замислимо две навијачко-хулиган
ске групе које се међусобно потуку. Падне крв, буде повређених, а
материјална штета у граду велика. Лаичка публика све то гледа на
телевизији из удобних фотеља, застрашена, ако ништа друго, а оно
за своју имовину, своје аутомобиле на паркиралиштима. Та лаичка
већина мисли и верује да су према тим хулиганима, органи државе
били исувише благи, да све треба покажњавати најстрожим могу
ћим казнама и она то де фацто и тражи од политичара – доносила
ца одлука. Политичари могу знати да се строгим казнама, или само
строгим казнама не може много постићи, али, они такође знају да
ће та „лаичка јавност из фотеља“ гласати на следећим изборима.23)
Наравно да ће тада политичари („decision maker“) обећати својим
гласачима брзу и одлучну, да не кажемо „језиву“ реакцију државе.
Потпуно са стране налазе се стварни зналци читаве те проблема
тике, научници, истраживачи, они који знају да строге казне у тим
условима могу бити контрапродуктивне. Млади људи када буду
послати у затвор, најчешће неће из њега изаћи поправљени, ресо
цијализовани, већ у ствари још гори, јер су затвори de facto школе
криминала.24) Са једне стране застрашујуће слике криминала, а са
друге стране „олако обећана брзина“ и наивно веровање да ће се
строгим казнама, све врло брзо довести у ред. Сасвим са стране,
на маргинама, налазе се они који кажу: „то су наша деца, немојте
бити престроги према њима и немојте их слати у затвор, јер их ти
ме шаљете на пут криминала, на пут без повратка“. Овде се ради о
томе да лаичка јавност одувек верује да се казнама и кажњавањем
може постићи готово све, верује у оно према чему је научна мисао
одувек била крајње скептична.25) Још од Бекарије који је тврдио да
23) Сигурно у већој мери, него навијачи – хулигани, од којих многи и немају право гласа.
24) Добривоје Радовановић, Човек и затвор, Београд, 1992.
25) Зоран Стојановић; „Генерална превенција и заштитна функција кривичног права“, Ана
ли Правног факултета у Београду, у част академика професора Милана Милутиновића,
1-2/1994.

244

Јован Ћирић

Правна наука у Србији данас

извесност кажњавања, макар и благог, делује знатно превентивније
него врло строго прописане казне, за које је извесно да ће се лако
моћи ескивирати.26) Још од времена средњег века и Енглеске у којој
је за џепну крађу била прописана смртна казна јавним вешањем,
али је забележено да је баш тада за време јавних вешања, када се
светина тискала на трговима, било највише џепних крађа,27) па све
до данас и ситуације у вези са борбом против корупције на пример.
Шведско друштво се сматра врло некорумпираним, иако је тамо за
примање мита предвиђена казна само до 2 године затвора, а насу
прот томе у Кини је у појединим, најтежим случајевима, прописа
на чак и смртна казна,28) али је у Кини корупције ипак знатно више.
Зналцу, научнику, правнику, је јасно да се казном не пости
же све, али како то објаснити застрашеном и конзервативном јав
ном мњењу са којим се лако може манипулисати, које се лако може
 ија у
„спиновати“.29) Ово је једна од можда најтипичнијих ситуац
којима се исказује потпуна немоћ правних и уопште друштвених
наука. Поједностављено речено: проблем овде, у овом примеру ни
је у праву као таквом, у несавршености његовог научног и методо
лошког апарата, већ једноставно речено у политици и политичким
манипулацијама, манипулацијама са правом и правничким (дру
штвеним) знањима и наук ама.
Однос између правника и политичара је дакле крајње спе
цифичан. Политичар се лекару никако неће мешати у посао, али
правнику хоће. Као што је у своје време тешко било замислити
одговор правника: „не друже министре, нисте у праву, то је немо
гуће...“ тако је и данас тешко замислити сличну ситуацију са „не,
господине министре...“30) Разлози су историјско – менталитетске
природе, између осталог и у томе што смо некада имали полити
чаре - револуционаре, данас политичаре- реформаторе, а сви они
који хоће да мењају друштво, код свих њих, као да у подсвести и
даље егзистира оно чувено Брозово о правницима који се „држе
26) Чезаре Бекарија, О злочинима и казнама, (превод са италијанског), Сплит, 1984.
27) Н. Срзентић, А. Стајић, Љ. Лазаревић, Кривично право – општи део, Београд, 1984.
28) Драган Јовашевић,. „Кривична дела корупције“, Страни правни живот,. 3/2008, стр.
179-214.
29) Јован Ћирић, „Виктимолошке злоупотребе“, Правни живот, 9/2010.
30) Тако на пример Василије Крестић, критикујући Председника САНУ, Николу Хајдина,
каже како је Хајдин једном приликом у ужем кругу академика, а поводом намере да се у
САНУ одржи научни скуп о Косову и Метохији, рекао и следеће: „Шта че нам поводом
те намере рећи политичари?“ (www.pecat.co.rs/2011/03/rukovodstvo-sanu-vodi-protivsrp
sku-politiku/) Наравно, ми морамо истаћи да ово можда и није тачно, али, можда ипак
јесте тачно. У сваком случају у свести и подсвести знатног броја људи, па и научника,
постоји извесно мање или веће зазирање, да не кажемо страх од политике и политичара.
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закона, као пијан плота“.31) Хоћемо заправо да кажемо да је наро
чито само доношење закона у Србији увек и у једностраначкој и
у вишестраначким скупштинама, било ствар понајпре политике, а
много мање логичких, (правних, техничких) аргумената. На неки
начин, ма колико парадоксално то звучало, ово је нарочито карак
теристично у вишестраначким парламентима, где подела на „нас“
који смо на једној и „њих“ који су на другој страни, посебно до
лази до изражаја, а што доводи до тога да аргументована, тзв. јав
на расправа сасвим изостаје.32) Посланици опозиције, критикујући
поједина законска решења, углавном се више баве другим, општим
демагошким питањима, као и различитим опструкцијама, док се
посланици „већине“ углавном труде да у бројчаном смислу обезбе
де већину за своје законске пројекте, али и то тек само у тренутку
гласања, док приговоре опозиције уопште и не слушају.33) Узалуд је
тада да научници упозоравају да је поједино законско решење про
тивуставно, противно европским стандардима, или на било који
други начин лоше. Научници ће тада бити оцењени као „њихови“,
против „нас“, а то ће рећи да сви, па и најлогичнији и најнаучнији
аргументи неће бити чак ни саслушани, а камоли уважени.
У вези са тим, тј. у вези са доминацијом политике над стру
ком и науком, морамо се овде осврнути и на актуелну реформу срп
ског правосуђа. Прича о српској реформи правосуђа у том смислу
је заис та више него парадигматична. (пример, ситуација број 2)
То што су се српски (правни) научници и судије, те уопште људи од
струке, од самог почетка негативно изјашњавали о реформи пра
восуђа, уопште није било уважавано од стране „decision maker-а“,
практично политичара.34) Важнији је био глас једног посланика ве
теринара, лекара, или инжењера,35) него читав елаборат једне науч
не институције, у чијој изради је учествовало на пример десетак
најугледнијих доктора наука. Све док други „decision maker-и“,
31) Слободан Вуковић, Корупција и владавина права, Београд, 2002
32) Одлуке се како су то још одавно тврдили учени људи, доносе у врховима политичких
странака. (Јован Ђорђевић, Друштвено-политички систем, Београд, 1982)
33) Односно обезбеде да у дану за гласање сви буду присутни и сви гласају онако како је
договорено.
34) Тако су на пример неки научници, истраживачи, указивали, и на ставове Венецијанске
комисије по питању реформе правосуђа, али, то није нико узимао у обзир. (Предраг
Вукасовић, „Венецијанска комисија и њено бављење Србијом“, Страни правни живот,
1/2010)
35) Овим ни најмање не желимо да омаловажимо ветеринаре, лекаре, инжењере, али, поми
слимо како би то изгледало када би посланици, правници одлучивали коју ће ињекцију,
лек дати ветеринар или лекар, односно какав пројекат ће израдити инжењер. Чак и прав
ницима који се баве политиком, то не би пало на памет.
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европске бирократе, нису рекле своју реч, своју негативну оцену.
То говори о много чему, о противуречностима (вишестраначке) де
мократије саме, где се најчешће одлучује само на основу броја, а не
на основу аргумената, као што говори и о томе да је у српској тра
дицији уобичајена доминација политике и над правом и над свим
осталим. Како год, тек аргументи силе у српској традицији, одувек
су били јачи од силе аргумената што такође може бити предмет
различитих научних, социолошко-политиколошких експертиза.36)
Научници – правници се дакле недовољно „чују“, али није
међутим све само због тога што су политичари, доносиоци одлука
моћнији од зналаца, научника, па они опредељују научнике у ко
јем ће правцу предлагати (законска) решења. У самом праву, као и
у друштву постоје и неке унутрашње антиномије – супротности,
због којих се не ретко догађа да нека, теоријски узев добра реше
ња, у пракси ипак не функционишу. (Пример – ситуација број 3)
тиче се бланко оставки и питања ко је власник посланичког манда
та. Познато је да је Уставни суд Србије у своје време био пресудио
да посланички мандати припадају посланицима, а не партијама
(странкама), а с тим у вези треба рећи и то да је наша, а и не само
наша научна јавност оценила да је ретроградно то што је у послед
њем Уставу Србије записано, а тиче се могућности бланко оставки,
односно увођења система да је мандат у власништву партије. У
вези са тим се истиче да ни у једном уставу у Европи не постоји
једна таква одредба о бланко оставкама и партијском власништву
посланичког мандата.37)
У политичкој и уставној теорији се сматра да је замена им
перативног, слободним мандатом, једна од врло важних тековина
Француске буржоаске револуције, те макар и због тога, увођење
неке врсте новог императивног мандата кроз одредбу да партије
могу смењивати непослушног посланика није добро решење.38)
Али, укидање бланко оставки и везаног, императивног ман
дата, аутоматски ће произвести различите видове „трговине ман
36) Могло би се на пример говорити и о томе да смо то „преузели“ од других, односно да се
то о аргументу силе „прелило“ са међународног, на домаћи ниво, са нивоа непоштовања
међународног права од стране међународних моћника, на унутрашњи ниво домаћих,
локалних моћника. (Радмила Накарада, „Случај Космета – јединствена произвољност“,
Социолошки преглед, 3/2007, стр. 356)
37) Ненад Вуковић; . Уставне границе „партијског“ мандата, www.nspm.rs/srbija-medju-usta
vima/ustavne-granice-partijskog-mandata.html
38) Златија Ђукић-Вељовић, Огледи о политичком представништву и изборима, Правни
факултет у Београду, 1995, стр. 56-57 (Цитирано према Миодраг Јовановић, „Демократ
ска консолидација и политичка корупција – случај Србија“, у зборнику радова Коруп
ција, основни појмови и механизми за борбу, приредио Горан Илић, Правни факултет,
Београд, 2007. стр. 36)
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датима“ и политичке корупције.39) Ово је типична ситуација за оно
што би се могло назвати унутрашња, логичка антиномија права.
Ако хоћемо да применимо европске стандарде, онда ћемо „отво
рити“ врата корупције, а ако хоћемо да спречимо корупцију, онда
ћемо морати да се „одрекнемо“ неких европских стандарда.
Слична овој, јесте и ситуација у вези са, на пример кривич
ном одговорношћу за лекарску грешку, лекарску несавесност. Ако
бисмо строго, стриктно, доследно, лекаре за своје (њихове) гре
шке, кривично осуђивали на казне затвора, онда бисмо врло брзо
дошли у ситуацију тзв. дефанзивне медицине, тј. дошли бисмо у
ситуацију да лекари више не би желели да се уопште баве својом
професијом и да предузимају било које лечење, нарочито она ле
чења која су по природи ствари, ризична.40) Зато се уместо кривич
не одговорности, када су лекари у питању, све више инсистира на
грађанској одговорности, односно на увођењу система осигурања
од одговорности.41) Јасно је дакле да ту имамо својеврсну антино
мију, противуречност, односно, јасно је да право, слично као и ме
дицина, слично заправо као и све научне делатности које третирају
човека као таквог, није делатност у којој су 2 и 2 увек само 4. Про
блем је дакле у томе што, када се ради о физици, хемији, биологији
2 и 2 заиста увек јесу 4, али, када је реч о човеку, без обзира да ли
се ради о медицини, или праву, 2 и 2 не морају увек бити 4. Правна
наука ту дакле не може помоћи, не може одговорити да су 2 и 2 4,
она може рећи следеће: „треба осудити лекара за његову евенту
алну несавесност, то је добро за самог пацијента, али ако то буде
претерано и често, онда то врло лако прелази у своју супротност,
у нешто што је контрапродукно за самог пацијента“. Правна наука
такође може рећи и то „посланик, а не партија треба да буде вла
сник мандата, али врло лако то може постати контрапродуктивно и
довести до бујања корупције“. Доносиоци одлука тада практично
остају без директног одговора на постављено питање, „колико је
заиста 2 и 2?“
Све у свему, врло често правни научници и нису у стању да
неке ствари дефинишу до краја, односно да се у потпуности и до
краја определе за ову или ону страну, а доносиоци одлука од њих
то управо очекују и захтевају такво поједностављивање и шемати
зовање.
39) Јован Ћирић, „Проблеми политичке корупције“, Социолошки преглед, 4/2008, стр. 540.
40) Јован Ћирић, Објективна одговорност у кривичном праву, Београд, 2008.
41) Владимир Чоловић, „Осигурање од лекарске одговорности“, Страни правни живот,
3/2010 стр. 33-56.
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Постоји међутим још један проблем, који бисмо могли назва
ти претерана правна регулатива, правни нормативизам, односно,
реч је о једној све израженијој појави карактеристичној и за Србију
и за друге земље, да се доноси исувише велики број закона и дру
гих правних аката (подзаконских аката) којима се покушава регу
лисати читав економски и друштвени живот. Данас постоји не на
стотине него на хиљаде различитих закона, што се све више мул
типликује постојањем и тзв. Европског права, због чега и на дома
ћем нивоу треба вршити одговарајућа усаглашавања, одговарајуће
законодавне активности. У таквој ситуацији, неколико проблема
може доћи до изражаја. Један проблем је непознавање закона, те у
вези са тим проблеми правне заблуде. Можемо ли ми и данас при
мењивати правило да непознавање закона не ослобађа, данас када
објективно узев не постоји особа која може рећи да познаје (све)
савремене законе.42) То је један проблем, а други проблем се састо
ји у брзини усвајања, доношења, па и писања данашњих закона.
Помињали смо већ ситуацију од 85 закона усвојених у току једног
дана,43) као и то да се власт тиме хвали. Овде се истовремено отвара
и питање писања закона у једном чисто техничком смислу, односно
поставља се питање, има ли довољно времена да се закон осмисли
до краја, смирено прочита више пута, да се поједини делови зако
на међусобно усагласе, или се догађа да се све пише на брзину, па
да онда испадне да „члан 1“ противуречи „члану 101“, односно да
се појављују бројне техничке омашке и неконзистентности, које се
понекад не дају уочити када се закон на брзину пише и чита, али,
касније у примени, то долази до изражаја. То бисмо могли назвати
пример – ситуација број 4 – писање и усвајање закона на брзи
ну, нарочито онда када се закони само (лоше) преписују из лоших
превода страних закона. Једноставно, нема се времена да се ствар
до краја промисли и осмисли, да се ангажују стручњаци, научни
ци, институтске екипе, већ се поступа на начин да се донесе закон
тако што се преведе неки страни закон, или што је још горе, тако
што се „преведе“ хрватски превод неког европског закона, па он
да тек касније, када га треба применити у пракси, испостави се да
га је немогуће применити, или да се може применити, али то онда
много „кошта“. Наводимо ту један, рекли бисмо готово неприме
тан детаљ из Закона о трансплантацији органа од 03.09 2009. годи
не. Ради се о члану 17 тог закона, који говори о етичким одбори
42) Јован Ћирић, „Нова концепција правне заблуде“, у зборнику радова Казнено законодав
ство: прогресивна или регресивна решења, Институт за криминолошка и социолошка
истраживања, Београд, 2005.
43) Златко Николић, „Правни транспланти – од потреба до злоупотреба“, Правна ријеч,
23/2010 стр. 223.
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ма у здравственим установама и о њиховим улогама у пословима
трансплантације. Реч је о ставу 2 тог члана који каже: „Сагласност
из става 1, тачка 1 (сагласност за узимање органа од живог да
ваоца) овог члана, Етички одбор даје након увида у медицинску
документацију, тако што сви чланови Етичког одбора стављају
свој потпис испод потписа даваоца на изјави о пристанку живог
даваоца“. Шта ово заправо значи? Да ли то значи да се члановима
Етичког одбора не дозвољава право на издвојено мишљење, што
је апсурд своје врсте?44) Такође је и апсурд да на пример неко из
неког, само њему знаног разлога одбија да да сагласност, односно
да стави свој потпис, па да онда то de facto има значај, утицај на
целокупну ситуацију. Да ли на пример инат неког члана Етичког
одбора, читаву ствар доводи у питање и да ли се онда све своди на
убеђивање једног члана? А шта ако је један члан Етичког одбора
службено одсутан, а треба радити брзо? Једноставно речено ова
цитирана одредба је врло апсурдна, али она такође одлично пока
зује да има много закона, да се у мноштву донетих закона, наука
не пита, не консултује, да се закони доносе на брзину и без много
дискусије и промишљања, те да се тек касније може догодити да се
у пракси појаве проблеми.
Такође треба поменути и то да се од стране појединих „de
cision maker-а“ може чути, можда понекад заиста искрено обраћа
ње научној јавности у том смислу да би се научници морали сами
изборити за свој повољнији статус, првенствено за то да их „до
носиоци одлука“, политичари боље чују и више слушају. Ово је
у највећој могућој мери ипак наивно, али у ствари и бесмислено.
Бесмислено је, па на неки начин и понижавајуће да научници „вуку
за рукав“ „decision maker-е“ и да их убеђују45) да треба да их саслу
шају и послушају. То би се пре или касније свело на то да научни
ци треба да буду трговци, „саморекламери“, сопствени менаџери.
Живимо наравно у временима у којима се без рекламе, маркетинга,
менаџмента, не може, али, уколико „decision maker-и“ немају ма
кар у најосновнијим цртама свест о томе шта је то наука и у чему
је њен значај, односно немају извесно „страхопоштовање“ према
људима који се баве науком, онда ту никаква реклама не може мно
го помоћи. Са друге стране, можемо доћи у ситуацију да научници
првенствено постану трговци, што наравно читаву ситуацију може
обесмислити. Натерамо ли научнике да се „препоручују“ доноси
оцима одлука, политичарима, признаћемо да су и нож и погача у
рукама политичара, а са друге стране учинићемо и то да на пије
44) С којим правом укидати право на издвојено мишљење.
45) Без обзира да ли то чине преко ТВ, или тако што их сачекују у кабинетима.

250

Јован Ћирић

Правна наука у Србији данас

дестал, као научне величине, избију не најпаметнији, најмудрији,
највећи зналци, већ они што су најбољи трговци, саморекламери.
Овде долазимо до проблема пројектног финансирања науке.
Пројектно финансирање науке, подразумева у ствари то да науч
ник треба да уједно буде и сопствени менаџер, односно да буде тај
који ће сопствени рад, сопствена сазнања и открића рекламирати.
Човек који се налази на челу научне установе, или је руководилац
пројекта, треба више да се бави, више времена да посвети питању
како ће његов институт, његов пројекат проћи на конкурсу Мини
старства науке за наредни пројектни период, него да се бави на
учним истраживањима, писањем и објављивањем научних радова.
Тако се догодило да је читава 2010. година у научном смислу била
изгубљена, јер су се најбољи научни истраживачи бавили питањем
да ли ће добити, односно како ће проћи на конкурсу Министарства
наук е за наредни период 2011-2014, од чега је зависила судбина
десетина, стотина, па и хиљада људи. Тиме су се бавили не са
мо најбољи научници, већ заправо сви. Сви су писали извештаје,
попуњавали обрасце, приказивали своје радове, те се самим тим
ретко ко заиста бавио читањем књига, прикупљањем научне грађе
и писањем. А када су извештаји написани, формулари попуњени,
хрпе папира потрошене, настало је дуготрајно већање и ишчеки
вање. Настало је и оцењивање и „минуциозна“ анализа страних и
домаћих рецензената. Може се наслутити да су страни рецензенти,
били благонаклонији према свима нама, а да смо ми сами једни
према другима били знатно оштрији, просто зато што смо једни од
других зазирали доживљавајући једни друге као конкуренте.
И на крају крајева колико то све кошта и какав је ефекат све
га, свих извештаја, оцена, анализа, састанака, а можда и свађа уну
тар српске научне заједнице, која и овако и онако није многоброј
на? Читаву годину дана, научни радници у Србији, бавили су се
сами собом, а заправо не оним чиме би требало да се баве. Можда
је заправо то некоме и био циљ. Јер, да су се бавили оним чиме је
требало да се баве, (друштвени-правни) научници би можда рекли
нешто што се уху „decision maker-а“ уопште не би свидело. На при
мер то да деца која протестују против „геј-параде“ нису никакви
фашисти, хулигани, битанге које треба језиво казнити, или пак то
да је реформа правосуђа један анти-правни, анти-европски, антицивилизацијски чин.
Систем пројектног финансирања значи заправо увођења си
стема несигурности, несигурности онако како и колико је несигур
ност синоним за тржиште само. На тржишту нико не може бити
сигуран и у томе је тајна снаге тржишта – нико се не може опусти
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ти и свако мора бити непрестано „у грчу“ и увек спреман на ново
доказивање, али, да ли је то прави амбијент за научно, или било
које друго стваралаштво? Ако сте стално „у грчу“, а код пројект
ног, симуловано – тржишног финансирања ви сте стално у грчу,
нема креативности, а без креативности и без слободе, која је сино
ним за креативност нема ни науке. Осим тога, ако ви унапред знате
шта ћете истраживати, до каквог открића планирате да дођете, то
онда и није неко истраживање. Понекад научницима морате дати
стваралачку слободу и креативност за истраживање непознатог.
Када улази у истраживање, научник увек улази у истраживање не
чег непознатог, те му се мора дати прилика, слобода, могућност да
се креће у том простору „непознатог“. У супротном, у свему ипак
нема ничег новог и непознатог, све је у ствари старо и познато –
компилација старог и познатог. У неким случајевима, можда човек
заиста може знати и планирати куда да иде, куда да истражује и до
чега ће све доћи, али у добром броју случајева не – човек не може
знати до чега ће доћи тамо куда се упутио. Пројектно финансира
ње науке подразумева међутим да човек-научник унапред, пре него
што се отисне на путовање – истраживање, састави план и пројекат
и да у том плану и пројекту до у танчина каже - образложи где ће
стићи, колико ће новца потрошити и какви се резултати могу оче
кивати, што заправо значи да ништа ново он неће ни открити, већ
евентуално само то да ће систематиозовати нека друга, већ посто
јећа знања. Колумбо и његово откриће би се могли окарактерисати
као потпуни промашај, јер он није остварио постављени пројектни
циљ – задатак – тражећи Индију, открио је Америку. Колумбо би
био врло лоше оцењен од стране рецензената и питање је да ли би
уопште добио другу шансу, питање је како би прошао на новом
пројекту, или би се можда он ипак „опаметио“ и „заиграо према
бирократским правилима игре“, те би тада од рецензената добио
највише могуће оцене. Истина до Америке не би стигао, њу не би
открио, али би он лично и његови пројекти били високо котирани.
Можда би се Колумбо и вратио са пола пута, да га његова шпан
ска краљица Изабела, није опремила са свим оним што му је тада
било неопходно и да му је дала слободу да иде изван унапред пла
нираног (пројекта)? Можда би се Колумбо задовољио Канарским,
или неким другим острвима на половини Атлантског океан
 а, да је
морао да брине о „пројекту“? Овако знао је макар само то да су фи
нансије за његов пут сигурне, па макар он открио „само“ Индију.
Неким људима, научницима пре свега, морате омогућити да путују
у „непознато“, да истражују, а резултати ће доћи сами по себи. Ако
научнике „пустите“ да истражују, можда ће неко од њих и доћи
до „Америке“, у супротном, у систему „пројектног финансирања –
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истраживања“ сви ће се задовољити само „Канарским острвима“ и
даље, ни према Индији, ни према Америци, неће ићи.
Наука је синоним за стваралаштво, а стваралаштво за креа
тивност. Бити креативан, значи размишљати нестандардно, неше
матизовано, изван шаблона, али, у вези са пројектним системом
функционисања научних истраживања, управо ту искрсавају про
блеми.46) Пројектни систем, подразумева пре свега то да вам неки
други научник рецензира, тј. процењује да ли је пројекат који ви
предлажете уопште вредан пажње, вредан финансирања. То у ства
ри може значити да неко ко је у систему, ко је у шаблону, ко је сав
у стереотиповима, ко је у устаљеним шемама и догмама, треба да
оцени и верификује онога који је сав изван шаблона и устаљених
шема. Неко (Колумбо) верује да је земља округла и да се идући на
Запад, може стићи на Исток. Тај неко (Колумбо) од догматизоване
католичке цркве, од Торкемаде очекује „позитивну рецензију“ за
свој пројекат. Јасно је да је то „немогућа мисија“, да се ту ради о
својеврсном парадоксу, парадоксу који се разрешава или тако што
се ипак на крају појави Краљица Изабела, која и сама размишља
нешематизовано, нешаблонизовано, недогматски и на крају пусти
истраживача да се отисне у непознато, или се завршава тако што
истраживач, научник, на крају ипак уђе у шему, шаблон, стандар
де, догме, компромисе, постане бирократа, бирократа који врло до
бро успева да попуни тражене формуларе и обрасце и погоди која
је музика тренутно тражена. Ми сви знамо за Колумба, који се оти
снуо у непознато, који је упркос свим Торкемадиним догматскобирократским осптрукцијама имао среће, ипак успео. Али, знамо
ли ми колико има оних, који нису успели, колико има оних који су
поклекли пред догматско-бирократским опструкцијама.
Наравно, могло би се рећи да је ипак претерано помињати
Колумба и његово откриће, јер до тако нечег, данас више не може
доћи. Али, ако то кажемо, ако кажемо да данас више не може бити
тако великих открића, да ли ми то проглашавамо крај науке, слич
но као што је и Фукујама прглашавао „крај историје“, а што се, као
што знамо, врло брзо показало као бесмислица. Код рецензија и
пројектног финансирања, ви у ствари, врло често тражите од оних
који не могу да схвате „разбарушеност“ и „оригиналност“ новог,
да они то сагледају и рецензирају. Али, када би свако (рецензент)
могао да схвати то ново, онда то у ствари не би ни било „ново“, већ
заправо „старо“. Замислимо у том смислу такође и следећу ситуа
цију: „један научник – економиста је пре десетак година предвиђао
46) „Науке и технологије нема без слободе ума да буде свој“ – Срђа Трифковић, „Свет у
зони сумрака демократије“ – интервју у Печату, од 11. марта 2011.
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надолазак актуелне светске економске кризе, тј. да ће се (квази)
марксистичке мере државног интервенционизма морати масовно
предузимати, управо у САД. Шта мислите, како би га оценили, ре
цензирали други научници, нарочито они који прихватају моделе
неолиберализма.
Све у свему, ако хоћемо стварну слободу научне мисли и
стваралаштва, креативност и критичност према актуелној поли
тичкој, друштвеној, правној стварности, онда то не можемо пости
ћи тиме што ћемо путем пројектног финансирања научнике терати
да стално конкуришу, међусобно се оцењују, рецензирају и попу
њавају поједине формуларе. Односно, терати их да не буду пре
више „нови“, како би их они који их рецензирају могли разумети.
Осим тога, институционално финансирање се из још једног разло
га појављује као адекватније и ефективније. Научни рад не сме би
ти последица састављања појединачних тренутних, садашњих adhoc тимова, већ је ипак ствар неке дуготрајније формације, тимова
који дуже трају и трајаће и пре дотичног, али и након тог пројекта.
За бављење науком, поготову за школовање, усавршавање младих
научника, није довољно само то да имате један лаптоп и да сте по
везани на интернет одакле црпите знања. Потребно је макар само
то да постоји и једна, нешто организованија и богатија библиотека.
Без институционалног функционисања, нема ни функционисања
библиотечке делатности. Могу ли, без обзира на све компјутерскоинтернетске иновације, класичне библиотеке бити сасвим запоста
вљене? Наука се не може развијати у ad-hoc НВО – тимовима, на
ука није ствар само даровитих појединаца, па макар ти појединци
међусобно били повезани у појединачне лабаве тимове. Наука, па
макар то била и правна наука, јесте тимска ствар, што ће рећи, ипак
једна институционална ствар.
Питање да ли се нешто финансира и организује кроз инсти
туционално или пројектно финансирање, чини нам се да је од из
узетног значаја за остваривање амбијента трајности и сигурности,
тј. слободе стваралаштва и научне креативности, а ако научници
не уживају у атмосфери слободе и ослобођене креативности, он
да се наравно њихов глас нити може чути, нити може уважавати.
Институционално функционисање – финансирање, подразумева
(егзистенцијалну) сигурност и слободу, оно дакле што у принци
пу омогућава стварну слободу стваралаштва и пуну научну креа
тивност. Пројектно функционисање и финансирање, онемогућава
да се научници улење и „успавају на ловорикама“, што, руку на
срце, има свог ефекта и значаја. Можда је у том смислу једна ком
бинација пројектног и институционалног функционисања - финан
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сирања, нешто што би било најоптималније решење? Овако како
сада ствари стоје, пројектно финансирање –функционисање науч
но-истраживачког рада, нарочито у друштвено-правним наукама,
стимулише научнике – истраживаче да се понашају тржишно-до
витљиво, што их никако не стимулише да буду слободни, креатив
ни и нарочито друштвено-политички ангажовани и критични, јер
то није популарно, то није тржишно-рационално. Тржишно-рацио
нално понашања научника је не противуречити политичарима, већ
им управо повлађивати.

III
Тако долазимо до треће групе питања, које се тичу тога да
живимо у временима хипер-продукције, тј. својеврсне инфлације
научног рада, текстова, чланака, монографија, али се ипак догађа
да се реч научника, стручњака, чује све мање и мање. У питању је
апсурд своје врсте.
Раније, када је било знатно мање образованих, учених,
стручних људи, и код нас и у свету, чини се да се њихов глас дале
ко више чуо, поштовао, уважавао, него што је то случај данас, када
је научника и резултата њиховог рада знатно више. Јован Цвијић и
Владимир Дворниковић, Слободан Јовановић и Тома Живановић,
да поменемо само неке, имали су врло изразит научни, друштвени,
па и политички углед, значај и ауторитет, иако нису били члано
ви неке од политичких партија.47) Они су често били позивани да
буду чланови одговарајућих државно-политичких делегација, ка
да су политичари, „доносиоци одлука“ осећали да им је потребна
помоћ, или макар само подршка струке и науке.48) Са једне стра
не, данашњи „доносиоци одлука“ изгледа да не уважавају никог из
47) Тако је на пример Михајло Пупин и као лични пријатељ Вудро Вилсона и као изузетно
угледан научник и професор, био конзул Србије и Црне Горе у САД и на насловним
странама Њујорк тајмса водио успешне политичке полемике, али и утицао да након I
светског рата Банат припадне Србији, а не Румунији. О томе и на интернет адреси www.
politika.rs/rubrike/Drustvo/Kako-je-Srbija-nasla-zastitnika-u-Americi.sr.html.
48) На челу државне делегације на Мировној конференцији у Паризу 1919. налазио се на
равно Никола Пашић као политичар, али чланови те делегације задужени за поједи
не области, били су и Јован Цвијић, Слободан Јовановић; Тихомир Ђорђевић (етнолог,
фолклориста, културни историчар, професор Београдског Универзитета), затим Станоје
Станојевић, Александар Белић. Треба ли да упоређујемо састав те делегације са деле
гацијом из Дејтона, или пак делегацијом која је заступала наше државне интересе пред
Међународним судом правде из Хага. Неко би можда рекао да се данашњи научници
нису понели довољно патриотски, те да је знатан број њих одбио да у свему учествује.
Ми бисмо ипак рекли да се ради о томе да нису ни били позвани, ни консултовани, ни
замољени да помогну. Осим тога, да будемо и цинични, имали су важнија посла од тога
да пишу чланке, скупљају бодове и добијају вишу категорију.
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света струке и науке,49) осим саме себе, а са друге стране, можда
баш зато што их у бројчаном смислу има много више, као и њи
хових радова, чланака, књига, расправа, не постоји више чак ни
име које када изговорите, „одзвања“ неприкосновеним ауторите
том. Једноставно речено, када нечег има премного, онда у том (из)
обиљу праве вредности не могу доћи до пуног изражаја. Не да се
тада не догађа да квантитет прелази у квалитет, већ се врло често
догађа нешто сасвим супротно, - квантитет снижава квалитет. По
једној специфичној психолошкој законитости, човек лакше и бо
ље опази „неквалитет“ од „квалитета“, па му се онда под утиском
тога, макар учини да је квантитет утицао на пад квалитета а не
обрнуто. Односно, све ово би се на пример могло рећи и кроз је
дан специфичан пример, специфичну замишљену ситуацију. Узми
мо за тренутак у разматрање Владимира Дворниковића и његово
епохално, капитално дело „Карактерологија Југословена“. Како би
Дворниковић данас прошао код рецензената и аналитичара. Да ли
би за ту књигу добио 5, 7 или 10 бодова? Или би можда Дворни
ковић постао „довитљивији“ и онда би уместо те једне огромне,
али врло вредне, рекли бисмо незаобилазне књиге,50) написао на
десетине, тј. стотине чланака, разбацаних и „изгубљених“ по не
ким часописима, које шира публика наравно или уопште не чита,
или мало чита. Дворниковић би тада накупио врло много бодова,
али његов утицај на научну, као и ширу друштвену јавност био
би неупоредиво мањи. У трци за бодовима, а то није само трка за
бодовима, већ и за новцем, квалитет мора да трпи – морају се пра
вити компромиси – потписивати своје колеге, потписивати испод
других својих колега, потписивати неквалитетни радови, два или
више пута писати исти радови, са измењеним насловима, или пак
са незнатно измењеним садржајима.

Сасвим оправдано се стиче утисак да се више пише него
што се чита, што је наравно поражавајуће у сваком погледу.51)

49) Нарочито не оне који су из супротног политичког табора. Занимљиво у вези са тим је да
је на пример за првог главног правног саветника Министарства иностраних послова у
комунистичкој Југославији постављен Милан Бартош, познат, између осталог и по томе
што је био предратни радикалски првак. Комунистима је међутим био потребан Бар
тош зналац, стручњак и његова експертска помоћ. Слично је и са Михајлом Константи
новићем, чланом избегличке Владе у Лондону, који изабран за првог поратног Декана
Правног факултета у Београду. „Стручност испред политике“ рекли би неки данашњи
политичари, који се у пракси међутим понашају сасвим супротно. Парадоксално, али
испада да су комунисти били толерантнији и да су више уважавали реч стручњака – на
учника.
50) „Незаобилазне“ и за друге научнике, али и за општу културу образованих људи.
51) Мирко Васиљевић, Поздравна реч у својству Декана поводом доделе диплома на дан
Светог Саве у Београду 27. јануара 2006. – у М. Васиљевић, Изабране беседе, стр. 85,
Београд, 2011.
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О квалитету написаног, у таквој ситуацији не треба трошити
много речи, али зато многи показатељи могу говорити о „на
претку“ науке, научне мисли. Све је већи број написаних и
објављених радова, све је већа цитираност тих радова, разви
ја се као посебна научна дисциплина и „сцијентометрија“,52)

те се стиче утисак како је ситуација у науци све боља и боља, али,
када сви много пишу, то је као да сви у глас говоре, што наравно
ствара утисак једне какофоничне збрке у којој нико никог не слуша
(не чита, не чује) што на крају делује ипак обесхрабрујуће за саме
научнике, јер им се наравно намеће питање: „чему уопште писати
и истраживати, када те неко (нико) не слуша (не чује)“.
Контрааргумент делује сасвим убедљиво, ако не би било бо
довања и оцењивања рада (пројеката) научници би се потпуно оле
њили и врло брзо бисмо дошли у другу крајност да нико ништа не
би радио (писао), те да би научна делатност тада постала „синеку
ра“ за оне који су успели да се запосле у неком институту, а нису
успели да се запосле на факултету. То би свакако било још и горе од
садашње ситуације коју, као што смо рекли, одликује хипер-про
дукција, на жалост најчешће не много вредних и запажених радо
ва. Могло би се можда рећи да постојећи систем пројектног функ
ционисања-финансирања, те сцијентометријске маније бодовања,
у суштини не говори о томе ко је најбољи, већ да говори о томе ко
је најгори. Они са највећим бројем сакупљених бодова, су они који
највише пишу. У ситуацији, када систем од научника тражи да се
пише што више, може се врло лако доћи у ситуацију да је врхунац
– идеал – једна књига сваке недеље. Какав је квалитет тих књига и
каква је сврха свега тога, те колики је значај и утицај тих „једноне
дељних књига“, тих „брзометно написаних књига“, чини се да није
потребно посебно истицати. Тако се и догађа оно што смо овде,
на неки начин већ констатовали: нема више Цвијића, Дворникови
ћа, Слободана Јовановића, Томе Живановића, нема више оних које
би „доносиоци одлука“ заиста могли да ангажују да им реше неки
конкретан правни, политички, дипломатски проблем.
То све наравно не значи да су они који су на зачељу „бо
довне листе“ у праву, да они који нису написали ни једну књигу
имају права да било шта приговоре оним другима са врха листе,
назовимо их скрибоманима. Бодовна листа научника можда заиста
не говори ко је најбољи, али ипак говори ко је најгори. Онај који
месечно (недељно) пише једну књигу није најбољи могући науч
ник, научник за углед, али је још мање за углед онај који ништа
52) Предраг Вукасовић, „ИСИ и анализа цитираности научних часописа – порекло, намена
и основна начела“, Страни правни живот, 1/2009, стр. 211-231.
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не пише, не ради. Потребно је пронаћи нешто што би било права
мера, а то значи одговарајући однос између институционалног и
пројектног, одговарајући однос између скрибоманије и нерада.
Иако је наравно свака генерализација увек проблематична,
нарочито када је реч о људском друштву, неколико ствари би овде
требало истаћи. Пре свега, чини нам се да би на крају неколико
ствари могло да се закључи:
1) за успостављање „владавине права“, а то ће рећи ефи
касног и ефективног правног система у којем је судство
независно и у којем се поштују основни европски стан
дарди демократије и људских права, што има директне
економске ефекте, - правна наука је од изузетно вели
ког значаја;
2) Утицај правника – научника у Србији је углавном ма
ли, занемарљив. Постоји неколико разлога због чега је
то тако:
а) појава компјутера и компјутерских програма, осим
несумњиво позитивних страна, неке ствари превише
симплификује, те се понекад може стећи утисак да
и (правни) лаик много тога може разумети и разре
шити, само ако има сав компјутерски програм који
му је неопходан. Систем интернет поједностављива
ња „сам свој мајстор“ све више постаје и систем „сам
свој адвокат (правник), а што наравно производи не
гативне ефекте за само право и правну науку.
б) зато што у Србији постоји традиционална доминација
политике над струком – науком.
в) зато што наука понекад (најчешће), нарочито када је
реч о човеку и људском друштву, и није у стању да
даје сасвим лапидарне, поједностављене одговоре, у
смислу А=Б=Ц....
г) зато што постојећи систем пројектног финансирања,
научницима и научним институцијама намеће непре
стану симуловану тржишну утакмицу, а све то под
разумева да научници све више постају сопствени
менаџери, трговци, само-рекламери, те на крају из
свега произилази да научници ослушкују потребе по
литичара („доносилаца одлука“) те им прилагођава
ју и сопствена истраживања и сопствене закључке и
ставове.
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3) Систем пројектног функционисања – финансирања нау
ке – имплицира успостављање система квантификације
(бодовања), што за даљу последицу има инсистирање
на квантитету, који нужно обара квалитет. Више се
пише, него што се чита, па тако, уместо квалитет
них научних радника који могу да понуде нека решења,
имамо скрибомане, а због свега тога, највећи број науч
них радника и није у ситуацији да се избори за одговара
јући друштвени статус, углед, ауторитет који се поштује
и слуша.

Jovan Ciric
JURISPRUDENCE IN SERBIA TODAY
Summary
The main ques tion that was made in this article is what is the
general position of the legal science, jurisprudence in Serbian society
today? Do decission makers (politicians) respect science, especially le
gal science (jurisprudence) in Serbia today? For example, some social,
legal problem appears in Serbia. The question is do decission makers
respect results of the scientific researches, do they respect and accept
what lawyers, scientists say, or they respect only particular interests?
The author of this article considers that the impact of lawyers, legal re
searches, scientists in Serbia is small. Politicians, decission makers in
Serbia are not ready to listen scientists, experts, especsially when the
word is about the law. When one law is adoping in the Serbian Parlia
ment, it is not important public discusion, what says the science, what
are the arguments of those who know, but how many votes in the Parli
ament got the law. So, arguments of science are not important, the only
important thing is what was the result of voting and in that situation
populism, demagogery and manipulations are more important then anything else. On the other side, the system of so-called project-financing
stimulates scientists to publish more and more and because of that, the
re is a real hyper-production of articles and books in social science, so,
someone could say that in Serbia people much more write then read. It
is an absurd, but the main result of evreything is the reducing of the qu
ality, of what was written. Another question also could be made, when
the word is about so-called project financing and that is who is going to
make the right decision what project would win and by which criteria.
One review
 er has to make the decision which proposal - project should
be financed, but the problem is could he/she make the right decission,
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could he/she foresees the results of the project. Every scientific research
usually brings something new, but the problem is how it is possible that
someone (reviewer) who operates with the old knowledge could under
stand new ideas. You have to give the freed om to the scientists if you
want to get good investigations, and the system of project financing is
reducing that freedom. Because of that the author of this article, thinks
that it is better to make some kind of mixture between institutional and
project financing.
Key words: jurisprudence; decision.makers; project financing; hyper-produc
tion of articles; reviewrs, project financing
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Resume
In Serbia almost everybody thinks that he/she is an expert for the
politics and the law. People are not ready to interefere in the field of
medicine, or in the field of chemistry,or biology, but when the word is
about the law, the situation is completelly oposite. It is very important
for one society to have devoleped legal science (jurisprudence). Some
people even consider that it is impossible to establish democratic relationships in one society, to respect human rights, as a matter of fact to
establish so- called rule of law without having in mind what the science
says. If the legal science is not respected, if nobody is listening what
those who know about the law, say, than it is very dificult to say that in
a such society democracy and the rule of law are on the very high level.
The main question that was made in this article is what is the general
position of the legal science, jurisprudence in Serbian society today?
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First of all,the question is how legal science, jurispridence is developed, but, generally speking, that question could be made in some other
way - do decission makers (politicians) respect science, especially legal science (jurisprudence) in Serbia today? For example, some social,
legal problem appears in Serbia. The question is do decission makers
respect results of the scientific researches, do they respect and accept
what lawyers, scientists say, or they respect only particular, political
interests interests of their parties? The author of this article considers
that the impact of lawyers, legal researches, scientists in Serbia is small.
Politicians, decission makers in Serbia are not ready to listen scientists,
experts, especsially when the word is about the law. When one law is
adoping in the Serbian Parliament, it is not important public discusion
and what says the science, what are the arguments of those who know,
but how many votes in the Parliament got the law. So, arguments of
science are not important, the only important thing is what was the result of voting and in that situation populism, demagogery and manipulations are more important then anything else. On the other side, the
system of so-called project-financing of science, stimulates scientists,
(legal) experts to say, to write exactly what politicians like to hear. Scientists publish more and more and because of that, there is a real hyperproduction of articles and books in social science. So, someone could
say that in Serbia, people much more write then they read. There are
many articles and books but there is not so many famous experts, scientist like the situation was before, when the science was not so devolpede. It is an absurd, but the main result of evreything is the reducing of
the quality of books, of what was written. Another question also could
be made, when the word is about so-called project financing and that is
who is going to make the right decision what project would win and by
which criteria. One reviewer has to make the decision which proposal
- project should be financed, but the problem is could he/she make the
right decission, could he/she foresees the results of the project. Every
scientific research usually brings something new, but the problem is
how it is possible that someone (reviewer) who operates with the old
knowledge could understand new ideas. You have to give the freedom
to the scientists if you want to get good investigations, and the system
of project financing is reducing that freedom. Because of that the author
of this article, thinks that it is better to make some kind of mixture between institutional and project financing.

*

Овај рад је примљен 12. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
20. јуна 2011. године.
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„ОМЕКШАВАЊЕМ ПРАВА“ КА
МЕЂУНАРОДНОЈ ВЛАДАВИНИ ПРАВА?
Сажетак
С обзиром на еластичност концепта владавине права као фе
номена са „отвореним крајем“, поред проблема који се јављају при
њеној примени у унутрашњем праву, аутор анализира консеквенце
њеног измештања из националног у међународни контекст. Како
је владавина права, исто као и правна држава, појам с двогубом
природом – формално, али и материјално начело, у савремену ан
глоамеричку терминологију продиру два нова термина. Појам thick
(дебео, пун) rule of law подразумева моралне и вредносне елемен
те, тако да се владавина права доживљава као сама срж праведног
друштва, везујући се за идеју слободе и демократије, дакле, има
супстанцијални карактер. Други појам, одређен придевом thin (та
нак, мршав) rule of law, је више окренут формалним и инструмен
талним аспектима владавине права. Та подела представља основу
за теоријско уобличење и оправдање идеје међународне владави
не права као појма и система флексибилнијег од просто схваћеног
принципа на коме почива унутрашње право. Мада се појам међу
народне владавине права данас узима као датост, чији се садржај
подразумева, аутор указује на спор око тога да ли он уопште по
стоји у међународном праву, имајући у виду његове особености,
а нарочито специфичности у погледу извора права, непостојање
класичних механизама санкционисања, укупну „инфраструктуру“
глобалног права, односно стару дилему да ли је међународно пра
во уопште „право“, тј. уверење да оно нема све атрибуте права,
а пре свега пуну правну обавезност. Аутор наглашава да ширење
„меког права“ (soft law), које се све чешће користи у међународ
ном праву, постаје велики изазов за владавину права, а нарочито
за начело законитости као њен суштински елемент. Иако се „меко
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право“ састоји од правних норми које немају формално обавезују
ћи карактер, оно врши снажан утицај на политику и унутрашње за
конодавство појединих држава, уз латентно настојање да се тран
сформише у „тврдо право“ (hard law). На тај начин „меко право“
оставља велики простор за дискреционо поступање и политичке
утицаје, а истовремено настоји да задобије и формално обавезу
јући карактер, долазећи у неизбежан сукоб са начелом легалитета.
Кључне речи: Soft Law, Међународна владавина права, Начело закони
тости, Thick Rule of Law, Thin Rule of Law.

НЕОДРЕЂЕНОСТ ПОЈМА МЕЂУНАРОДНЕ
ВЛАДАВИНЕ ПРАВА
Структура појма владавине права подразумева постојање ка
ко правних, тако и политичких елемената, али у последње време
све више стиче и економску димензију, поготово у међународном
контексту.1) Тако, на пример, Светска банка доноси своје редовне
извештаје под називом Doing Business, у којима даје инструкције и
сигнале инвеститорима, с обзиром на то како процене ниво оства
ривања владавине права у појединим земљама; познати институт
Freed om House, у својим извештајима Freedom in the World, кван
титативно одређује степен заступљености владавине права; Tran
sparency International индексира и рангира земље према својој спе
цифичној методологији на основу које „мери“ владавину права у
1) Часопис The Economist од 13. марта 2008. у изванредном чланку „Order in the Jungle“
између осталог наводи да „ниједан политички идеал није постигао толику глобалну
посвећеност као владавина права“. Милијарде долара су уложене у rule of law пројек
те, а само Светска банка у овом тренутку спроводи такав пројекат у вредности од 450
милиона долара (http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=10849115). Из овог
текста се јасно види колико су снажно у савременом схватању владавине права присут
ни политички и економски аспекти. Код наших аутора занимљив текст о економским
аспектима владавине права у Србији, видети: B. Begović, D. Hiber, „EU Democratic Rule
of Law Promotion: The Case of Serbia“, Working Paper, Center on Democracy. Веома је
занимљиво запажање да су „два најчешћа контекста у којима се појављује реторика
владавине права економски развој и ванредно стање“, као и да се „ширење владавине
права широм глобуса често поставља као предуслов за економску помоћ, пре свега због
тога што се тако обезбеђују иностране инвестиције“, видети више B. A. Meyler, „Econo
mic Emergency and the Rule of Law“, Cornell Law Faculty Publications, 2006, Paper 68,
http://scholarship.law.cornell.edu/lsrp_papers/68. О историјској укорењености владавине
права као инструмента за промовисање економског развитка, S. Chesterman, „An Inter
national Rule of Law?“, New York University Public Law and Legal Theory Working
Papers, 2008, Paper 08-11, http://ssrn.com/abstract=1081738 (American Journal of Com
parative Law, Vol. 56, 2008, 2). О проблемима у разумевању владавине права, нарочито
у светлости економске помоћи, видети T. Carothers, Promoting the Rule of Law Abroad:
The Problem of Knowledge, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC,
2006; D. R. Andrews, „International Rule of Law Symposium: Introductory Essay“, Berkeley
Journal of International Law, Vol. 25, 2007, 1.
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свету, итд. На тај начин овај појам, поред свог квалитативног одре
ђења, добија и извесне квантитативне атрибуте (уколико је уопште
могуће квантификовати овакав институт), који свакако зависе од
примењене методологије мерења. Наравно, уз све то, са политич
ке тачке гледишта, владавина права може служити и као средство
оправдавања различитих идеолошких циљева и интереса, па и као
средство легитимизације сваког облика политичког поретка.2) Као
што појам демократије може примити у себе разне садржаје, тако
да може подразумевати позитиван, али и мањкав облик владавине,
тако се и под велом владавине права могу крити различити идео
лошки концепти и замке. То, дакако, увелико представља опште
место и утолико се у литератури одавно указује на опасности од
апсолутизовања ових учења у (унутрашњем) праву, поготово има
јући у виду само њихове формалне аспекте. Увођењем „мерења“
владавине права на међународном нивоу, њена економска и поли
тичка димензија све више добијају на значају, али упоредо са тим
латентно расту и могућности да се њима манипулише.
Проблем се увећава последњих деценија, када се у контек
сту глобалних промена и наговештаја универзализације света, па
и права, упоредо са размишљањима о светској држави и пост-на
ционалном окружењу, рађа мисао (али и пракса) о сходној приме
ни принципа владавине права на међународном нивоу. Ова тема
се додатно компликује због нијанси у дефинисању самих појмова
правне државе (као првенствено континенталног појма) и владави
не права (као изворно англосаксонске творевине).3) Оно око чега
нема много разилажења је чињеница да како правна држава, тако и
владавина права, не представљају само формално, већ првенствено
материјално начело, које, дакле, испуњава захтеве легалности, али
и легитимности. У савремену англосаксонску терминологију, баш
на том фону, све више улазе два необична назива, који рефлектују
различита виђења владавине права – thick (више супстанцијална) и
thin (више формална) rule of law. Први појам, који се означава при
девом thick (густ, дебео), подразумева у основи Хајеково (Hayek)
виђење владавине права и правне државе и укључује моралне и
вредносне елементе, тако да се владавина права доживљава као са
ма срж праведног друштва, везујући се за идеју слободе и демо
2) „То води ка критици и изругивању владавине права, која се третира као само политич
ки феномен, у коме се рефлектује једна особена филозофија владања. Али, то је тачно
само у смислу да сваки систем права мора имати сопствене стандарде за просуђивање
питања злоупотребе дискреционе власти“, H.W.R. Wade, Administrative law, Oxford Uni
versity Press, New York, 1982, p. 23.
3) Видети ближе: Д. Аврамовић, „Владавина права и правна држава – истост или различи
тост?, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2010, 3.
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кратије. Други појам, одређен придевом thin (танак, мршав), је ви
ше окренут формалним и инструменталним аспектима владавине
права, где демократија и морал нису толико важни, него заштита
имовинских права и ефикасно правосуђе, а основни циљ права је
да се обезбеди друштвена стабилност. Право мора бити јавно, кон
зистентно, јасно и прихваћено од већине народа, а владавина пра
ва нека врста универзалног начела у чијем постољу лежи начело
легалитета.4) То је тачка која представља неку врсту пролегомена
за теоријско уобличење и оправдање идеје међународне владави
не права као појма и система флексибилнијег од просто схваћеног
принципа на коме почива унутрашње право.5) Али, уколико се мо
гу и на нивоу унутрашњег права оправдавати и заговарати два (а у
будућности можда и више) типова владавине права, онда се такав
приступ утолико пре може примењивати на односе у међународној
заједници, а поменуте врлине би се могле претворити у мане.
Наиме, појам владавине права у целини, пре свега сагледа
ван у равни унутрашњег права, како на теоријском, тако још ви
ше на практичном нивоу, постаје све теже ухватљив, флексибилан,
амебоид
 ан, стално добијајући нову, некад и не сасвим кохерентну
и конзистентну форму и садржину. И зато прилично уверљиво де
лује став Рајнера Грота (Rainer Grote) са Макс-Планк Института,
да владавина права припада категорији концепата са „отвореним
крајем“, који су подложни сталним расправама.6) То се поготово
односи на тзв. међународну владавину права. У унутрашњем пра
ву принцип владавине права има колико-толико оперативну правну
утемељеност у позитивном праву, као и прилично адекватну ин
ституционалну заштиту појединих елемената који чине њену су
штину и граде укупну идеју, па се може успоставити и релативна
сагласност око тога који су њени најважнији чиниоци.7) И поред
тога што се у игру уводе нови појмови као што су thick и thin rule
of law, ипак би се могло рећи да је класична теорија о владавини
права још увек доминантна, мада је новим глобалистичким раз
4) О томе видети: Д. Аврамовић, „Један нови поглед на владавину права“, Правни живот,
2009, 14.
5) Тако Ј. Waldron, „The Rule of International Law“, Harvard Journal of Law and Public Po
licy, Vol. 30, 2006, 1, стр. 16 и даље.
6) The rule of law „belongs to the category of open-ended concepts which are subject to perma
nent debate“, http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=10849115.
7) У неким америчким институцијама које финансирају пројекте владавине права, као и
у бројним научним и think-tank институтима, развија се методологија која на релатив
но егзактан начин покушава да прати колики се успех постиже у развијању владавине
права у појединим земљама. Тако се, према једној од њих, посматра чак 60 индикатора
помоћу којих се надгледа и „мери“ развијеност владавине права.
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војем ипак донекле дотакнута, растегнута, ако не и разблажена,
нападнута и уздрмана.
Дакле, јасно је да се у таквим околностима модел владави
не права још више мора компликовати када се премести на терен
међународног права. На реторичком нивоу, владавина права је већ
постала опште место у скоро свим међународним документима,
декларацијама, резолуцијама, председничким саопштењима, усло
вима за инвестирање међународних финансијских организација,
итд. Међународна владавина права се узима као нешто дато, као
појам који се самоподразумева, који је незаобилазан, који је услов
свих услова. Ипак, крајње је деликатно, барем теоријски, питање
у којој мери владавина права уопште може постојати у међународ
ном праву с обзиром на његове особености, нарочито имајући у ви
ду специфичности у погледу извора права, непостојање класичних
механизама санкционисања, укупну „инфраструктуру“ глобалног
права, односно стару дилему да ли је међународно право уопште
„право“, тј. уверење да оно нема све атрибуте права, а пре свега
пуну правну обавезност.8) То представља још увек до краја нераз
решено, а у основи концептуално питање филозофије међународ
ног права и његовог идентитета.9) Мада су одговори на те дилеме
данас много мекши, инспирисани крупним променама које су се
десиле последњих деценија,10) остаје отворено питање како се све
то рефлектује на идеју међународне владавине права као врховног
принципа на коме се заснива ово „непостојеће“ право. Шта више,
јавили су се и гласови, који су изазвали приличну нелагоду, а и
реакције, код „међународних правника“, да је међународно право
8) У нашој литератури видети: Р. Лукић, Увод у право, Научна књига, Београд, 1961, стр.
392, а међу светским великанима који су постављали ово питање се нарочито истичу Х.
Харт, Појам права, ЦИД, Подгорица-Цетиње, 1994, стр. 256-282; H. Kelsen, Principles
of International Law, Rinehart, New York, 1952. Али, дискусије о поменутој дилеми нису
остале теоријска тема прошлости, него се воде све до данас, видети нарочито: J. F. Murphy, The United States and the Rule of Law in International Affairs, Cambridge University
Press, Cambridge, 2004, p. 12.
9) Видети: S. Besson, J. Tasioulas, Philosophy of International Law, Oxford University Press,
Oxford, 2010, p. 7. Ова књига, у којој су окупљени најпрестижнији савремени аутори
који се баве кључним питањима филозофије, морала и теорије међународног права (од
самих уредника овог зборника радова, до Џозефа Раза, Вила Кимлике, Џемса Грифина
и многих других), у основи настоји да истакне политичку и моралну заснованост међу
народног права и његових институција, као и да одбрани идеју да је међународно право
ипак право.
10) О тој дилеми у контексту међународне владавине права и: L. N. Sadat, „An American
Vision for Global Justice: Taking the Rule of (International) Law Seriously“, Washington
University Global Studies Law Review, 2005, 4, p. 332 и даље. Ту ауторка указује на један
вид фрустрације у САД због недовољне ефикасности међународног права и његове сте
рилности, јер не даје „обавезујуће“ резултате. Ипак, указује да се после формирања ЕУ
као наднационалне организације са сопственом легислативом, увођењем великог броја
различитих међународних судова, чије пресуде имају одређени степен обавезности, та
ква слика међународног права радикално мења.
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нелегално, тачније – да му недостаје легалитет,11) а да не помињемо
чињеницу да у одређеним случајевима међународно право може
да обавезује и оне субјекте који се нису сагласили са неким норма
ма или су им изричито противречили, што све чини нормативност
(а тиме и легалитет) међународног права прилично релативним.
Но, знатно више од општих питања карактера међународног пра
ва, проблематизује се тема како се на том терену примењује наче
ло владавине права које је само по себи тако флуидно, па је отуд
вероватно неопходно нешто другачије одређивање елемената који
конституишу сам појам тзв. међународне владавине права. Јер, при
постојећем стању, Шевалије (Chevallier) сматра да су међународна
правна држава и владавина права мит, за чије је евентуално оства
ривање неопходна радикална трансформација међународне зајед
нице.12)
Честерман (Chesterman) разликује три могућа значења ме
ђународне владавине права. Прво подразумева примену принци
па владавине права на односе између држава и других субјеката
међународног права. Друго укључује идеју привилеговања међу
народног права у односу на унутрашње, тако што се, на пример,
уводи примат пактова о људским правима над домаћим правним
уређењем. Треће је „глобална владавина права“, која би означава
ла ширење нормативног режима који се тиче појединаца и то ди
ректно, без посредовања постојећих националних институција,
дакле као некакво глобално, светско право.13) У првом, најчешћем
значењу, међународна владавина права би требало да представља
начело које гарантује ослонац на право, уместо на арбитрарну си
лу у међународним односима, које би требало да замени насилно
решавање проблема решавањем кроз право, и као таква је давно
препозната.14)
Ипак, већ из поменутих могућих тумачења није сасвим јасно
шта се све под овим појмом може подразумевати (а листа Честерма
нових опција свакако није ни потпуна ни коначна, док знак питања
11) A. Buchanan, „From Nurnberg to Kosovo: The Morality of Illegal Internation al Law“, Ethics,
Vol. 111, 2001, 4, p. 673-680.
12) J. Chevallier, „État de droit et relations internationales“, Annuaire Français des relations in
ternationales, 2006, p. 8: „L’Etat de droit international apparaît dès lors, en l’état actuel des
rapports internationaux, comme un simple ‘mythe’: sa réalisation supposerait une transforma
tion radicale de la société internationale, par la mise en cause de la souveraineté des Etats et
l’apparition d’une véritable autorité au niveau mondial.“
13) S. Chesterman, „An International Rule of Law?“, p. 32. Видети и: B. Z. Tamanaha, On the
Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p.
127-136.
14) W. W. Bishop, „The International Rule of Law“, Michigan Law Review, 1961, 51, p. 553.
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на крају назива његовог чланка сугерише дилему да ли међународ
на владавина права уопште постоји). Отуда, интернационализаци
ја владавине права представља још увек прилично контроверзну
тему. Али, и поред тога, овај принцип је постављен на пиједестал
кључних вредности и у односима међу државама у међународно
правном поретку. У класичној теорији међународног права обич
но се сматра да се владавина права може обезбедити једино кроз
систем чврсто етаблиране међународне одговорности. Међутим, у
том контексту појам међународне одговорности се обично разуме
ва у његовом ужем значењу, које имплицира да је јасно утврђено
који су акти државе у сагласности са међународним правом, а који
га нарушавају. Другим речима, појам међународне одговорности
представља правни стандард који може попримати различите об
лике и који се може тумачити на различите начине. Путоказ у од
ређеној мери поставља савремена политиколошка терминологија,
која подразумева да такав тип одговорности укључује и одговор
ност држава према онима који због њеног кршења трпе штету. Но,
у пракси се институт међународне одговорности веома ограничено
примењује у контексту остваривања владавине права на интерна
цион
 алном нивоу. Један од главних разлога овог ограничења лежи
у природи операционализације механизама међународне заштите,
који у великој мери зависе од тренутног односа снага у међуна
родној заједници. То поготово може бити случај када су у питању
растегљиви појмови попут владавине права, а нарочито имајући у
виду њено оптерећење вредносним садржајем.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАЊЕ 
МЕЂУНАРОДНЕ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА
С обзиром на то да је доктрина правне државе, као и доктри
на владавине права настала као продукт државе либерализма, са ја
сно израженим индивидуалистичким приступом (одбрана поједин
ца од државне самовоље), питање да ли је могуће то начело подићи
на наднационални ниво и на који начин то остварити, заиста је још
увек отворено за дискусију, додуше у нешто мањој мери од онога
које се односи на питање могућности стварања светске државе. У
том циљу оформљен је значајан број институција и међународних
организација које се баве промовисањем идеје и изучавањем вла
давине права на међународном плану. Поменимо само, примера
ради, Internation al Network to Promote the Rule of Law (INPROL),
The International Rule of Law Center, The Hague Institute for the In
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ternationalisation of Law, Centre for Global Development. Ипак, на
теоријском нивоу, остало је много тога недореченог.
У међународном миљеу ово схватање се по правилу прихва
та као априорна и самоподразумевајућа дезидерата, односно као
принцип који израста из националног права, а да иза тога често не
следи детаљнија разрада операционалних модела заштите. Речју,
владавина права у међународним односима постаје незаобилазна
реторичка фигура, али не и много више од тога. Без обзира на чи
њеницу што је теоријски појам владавине права релативно довољ
но одређен, он се у политичком речнику често користи као мантра,
чије се значење подразумева. То се поготово огледа у међународ
ном праву, где се владавина права, шта год се под њом подразу
мевало, отворено намеће и постаје „хегемонијски вектор“ у међу
народним односима. Отуд се јавио критички правац размишљања
који је међу првима снажно афирмисао Коскением
 и (Koskenniem
 i),
да је идеал међународне владавине права заснован на контрадик
торним премисама, пре свега на његовој нераскидивој вези са ме
ђународном политиком, а исти аутор је у вези с тим међу првима
проговорио и о фрагментацији међународног права.15) Без много
резерви се тврдило и да су владавина права, с једне, и мондијали
зација, с друге стране, инкомпатибилни.16) Ипак, убрзо су почели
да стижу одговори на те дилеме, мање песимистичног усмерења,
према којима међународно право, упркос евидентној индетерми
нисаности и неконзистентности, има своје објективно постојање и
као такво може служити као основа за међународну владавину пра
ва.17) На тим основама је интернационализовање владавине права
легитимизовано и стекло самосталну динамику, афирмишући се и
у бројним међународним документима и многим организацијама
које су настале ради њеног спровођења у живот.
Тако, до скора важећи текст Уговора о Европској Унији у чл.
6 ст. 1 наводи да се ЕУ заснива на принципима слободе, демокра
тије, поштовања људских права и основних слобода, као и влада
15) M. Koskenniemi, From Apology to Utopia; the Structure of International Legal Argument,
Lakimiesliton Kustannus, Helsinki, 1989, XV (Cambridge University Press, Cambridge,
2005); исти, „Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties“, Leiden Journal
of International Law, 2002, 15, p. 553-579. У нашој литератури, од новијих радова виде
ти више: Б. Ракић, „Фрагментација међународног права и европско право – на Западу
нешто ново“, Анали Правног факулктета у Београду, 2009, 1, стр. 122-147.
16) D. Mockle, (dir.), Mondialisation et Etat de droit, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 8 у уводу
овог зборника радова са симпозијума у Монтреалу посвећеног поменутој теми, експли
цитно указује на „incompatibilité entre Etat de droit et mondialisation“, што представља,
мање-више, лајтмотив целе књиге.
17) D. Georgiev, „Politics or Rule of Law: Deconstruction and Legitimacy in International Law“,
European Journal of International Law, 1993, 4, p. 1-14.
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вине права, који су заједнички државама чланицама.18) Исто тако,
након измена Уговора о Европској Унији које предвиђа Лисабон
ски уговор потписан у децембру 2007. године, на сличан начин се,
само сада у чл. 2, који је насловљен „Вредности Уније“, начелно
предвиђа владавина права као један од темељних принципа ове
наднационалне организације.19)
На 61. заседању Генералне скупштине Уједињених нација од
18. децембра 2006. године, као тачка 80. дневног реда, усвојена је
Резолуција 61/39 о владавини права на националном и међународ
ном нивоу (The rule of law at the national and international levels).
Из ње се нешто потпуније може сагледати нови оквир међународ
не владавине права, чији је значај наглашен већ и у самом називу
Резолуције. У преамбули Резолуције се реафирмише посвећеност
циљевима и принципима Повеље УН и међународног права, исти
че да су људска права, владавина права и демократија повезани и
да припадају универзалним и недељивим централним вредности
ма УН. Трећи став преамбуле је нарочито експлицитан: „Реафир
мишући даље потребу за универзалним прихватањем и применом
владавине права и на националном и на међународном нивоу и ње
ну пуну посвећеност међународном поретку који је заснован на
владавини права и међународном праву, који су заједно са принци
пом правде, суштински за мирну коегзистенцију и сарадњу изме
ђу држава.“ Четврти став преамбуле нескривено заступа станови
ште да постоји узрочно последична веза између владавине права и
економског раста,20) док завршни став преамбуле указује на значај
промовисања и поштовања владавине права на националном и ме
ђународном нивоу, која треба да руководи активности УН и држа
ва чланица. У складу са захтевом из Резолуције на 62. заседању
Генералне скупштине УН стављено је на дневни ред питање вла
18) Article 6:
1. The Union is founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and
fundamental freedoms, and the rule of law, principles which are common to the Member Sta
tes.
19)
Члан 2:
„Унија је утемељена на вредностима поштовања људског достојанства, слободе, демо
кратије, једнакости, владавине права и поштовања људских права, укључујући и права
припадника мањина. Ове вредности су заједничке државама чланицама у друштву које
одликује плурализам, недискриминација, толеранција, правда, солидарност и једнакост
између жена и мушкараца“, видети: Д. Симовић, А. Фира, Институционални оквир
Европске уније након Лисабонског уговора, Факултет за услужни бизнис, Сремска Ка
меница, 2008, стр. 29.
20) „Уверени да је унапређивање владавине права на националном и међународном нивоу
од суштинског значаја за остваривање одрживог економског раста, одрживог развоја,
елиминисање сиромаштва и глади, заштиту свих људских права и основних слобода,
уважавање чињенице да колективна сигурност зависи од ефективне сарадње, у складу
са Повељом и међународним правом,ради спречавања међународних претњи.“
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давине права на националном и међународном нивоу, о коме ће се
изјашњавати државе чланице и сваке године разматрати „једну или
две подтеме“. На овом заседању указано је на потребу прецизног
дефинисања појма „међународне владавине права“. У настојању
да се конкретизују „подтеме“ које би биле од значаја за афирма
цију овог принципа, наведени су, између осталог, имплементација
међународних обавеза у доброј вери, улога међународних судова у
мирном решавању спорова и надзору над одговарајућим одредба
ма у уговорима, итд.     
Међународни акти који прокламују начело владавине пра
ва уопште, по својој природи, а поготово у односу на ово питање,
имају у основи декларативни карактер, истичући овај принцип као
кључну вредност на којој се и темеље. С друге стране, на унутра
шњем плану, после уставних прокламација, поједини елементи ко
ји чине појам владавине права кроз акте мање правне снаге доби
јају своју конкретну садржину и механизме заштите, тако да граде
релативно дефинисану физиономију. Док се у међународном праву
може видети само силуета, у унутрашњем она добија своју пунију
индивидуалност.
Ипак, међународна владавина права није више само прокла
мовани принцип, већ лагано почиње да се конкретизује у поједи
ним областима. Тако, Бернхард Цангл (Bernhard Zangl) истиче да
постепено израста један нови облик нешто одређеније међународ
не владавине права, поготово у појединим областима: међународне
трговине, безбедности, радног права, заштите човекове околине.
„Међународна владавина права постаје комплементарна владави
ни права у модерним државама... Од 17. века владавина права се
афирмисала као доминантан правни принцип у оквиру модерних
држава, док је у односима међу модерним државама суверенитет
био централни правни принцип. Први принцип одражава унутра
шњу хијерархију државе над друштвом, док други институциона
лизује анархичност у оквиру међународне заједнице. Правно гле
дано, оба принципа су суштинска за идентитет модерне државе.
Али, као принципи, владавина права и суверенитет могу бити вео
ма контрадикторни. Док владавина права захтева да држава пошту
је домаће право, суверенитет даје право државама да се понашају
арбитрерно, по својој дискрецији у међународном праву. Уколико,
због тога, треба да израста супстанцијална међународна владавина
права која би била комплементарна унутрашњој владавини права,
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то би подразумевало суштинску трансформацију модерне држа
ве.“21) Па, ипак, аутор показује да је такав процес започео.

ВЛАДАВИНА „МЕКОГ“ ПРАВА
Поред несумњиве преваге коју добијају класични међуна
родни правни извори и инструменти над унутрашњим правом, као
и њиховог снажног утицаја на домаће право кроз процесе хармо
низације, у последње време све више у употребу улази и додат
ни механизам интернационализације, односно унификације права
на међународном нивоу, тзв. soft law. Ради се о инструменту који
практично представља нови извор права, мада он нема класичне,
јасно дефинисане одлике извора права, ни у формалном, па ни у
материјалном смислу, и на особен начин представља супротност
међународним императивним нормама, ономе што се обично зове
jus cogens. Док се за jus cogens још може тврдити да испуњава неке
основне опште нормативне стандарде, поготово у погледу начела
легалитета, дотле то постаје веома спорно када је у питању soft law.
Soft law чине правила или, још боље, препоруке и формално
необавезујуће норме, које не настају кроз уобичајене, прописане
процедуре које се користе за доношење правних норми. Ипак та
правила, и поред тога, врше снажан утицај како на (пре свега уну
трашње) законодавство, тако и на јавно мњење.22) Њих доносе ме
ђународне организације различитог нивоа, значаја и профила, али
без обзира на тако неодређени круг доносилаца, та правила често
регулишу веома деликатне области живота и озбиљно утичу, или
барем претендују да утичу, на правне системе и понашање законо
даваца, на појединце, организације и саме државе. Наиме, основна
особина „меког права“ је да има тенденцију прерастања у класич
но, hard law, и да често представља први корак на том путу. То се
21) B. Zangl, „Is there an emerging international rule of law?“, European Review, 2005, 13, p.
73–91.
22) Ово је у извесној мери парафразирана дефиниција коју дају J. E. Gersen, E. A. Posner,
„Soft Law“, Public Law and Legal Theory Working Paper, No. 213, The University of Chica
go Law School, http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/index.html. J. F. Murphy,
op. cit., p. 34 показује колико су велике несугласице у погледу дефинисања појма soft
law, због чега иде тако далеко да га сматра за оксиморон, неспојиви апсурд. Јер, или је
нешто право, што подразумева обавезност, или нешто није право, па је онда необаве
зно. Иначе, дефиниција за soft и hard law има скоро онолико колико и аутора који су о
њиховом односу писали, али преовлађује „бинарни“ приступ који као критеријум узима
постојање или непостојање обавезности. О овоме видети више чланак у једном од нај
бољих зборника на ову тему D. Shelton, „Introduction: „Law, Non-Law and the Problem of
’Soft Law’“, Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the Internati
onal Legal System (ed. D. Shelton), Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 4.
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поготово дешава приликом нормирања неких осетљивих области
у којима из различитих разлога (најчешће политичких, психоло
шких, социјалних, тактичких, итд.), „тврдо право“ још увек не би
имало праву шансу или би изазвало озбиљне отпоре. Решење које
би требало да се кроз њега „провуче“ тешко би могло да буде оза
коњено у одговарајућој парламентарној или другој процедури, а
још мање да буде искрено друштвено прихваћено као адекватно
уређење одређеног спорног питања, у смислу Хартовог (Hart) пра
вила признавања, као у унутрашњем праву.23) У таквим случајеви
ма у помоћ прискаче „меко право“. Тако soft law често представља
једну врсту логистичке припреме за некакво будуће законодавство
и за пресељење жељених, упућујућих, инструктивних норми, у
сектор формално обавезујућих. Поред дефиниција које, скоро без
изузетка, истичу необавезност као основну особину soft law, има и
оних који више инсистирају на томе да су soft law обавезе створе
не с очекивањем да ће оне произвести индиректне правне ефекте
кроз друге (обавезујуће) изворе, било на међународном или уну
трашњем нивоу.24) Но, и у том случају, елемент обавезности или
необавезности у дефинисању овог појма је неизбежан.
О „меком праву“ се све више говори и пише, јер се, погото
во у међународној заједници, оно све чешће употребљава.25) То је
и разумљиво, јер је soft law згодан инструмент, с обзиром на то да
је ефективнији од међународног обичаја, за који је потребно време
да се устали и стекне правну обавезност или од међународних уго
вора, за чије је усаглашавање обично потребно много дуготрајног
труда са неизвесним крајњим исходом, поготово у погледу њихове
ратификације. Осим тога, soft law оставља државама шири дискре
циони простор, а погодно је и за лансирање различитих политич
23) Видети: G. Dajović, „The Rule of Recognition and the Written Constitution“, Annals of the
Faculty of Law in Belgrade, 2010, 3, p. 248-264.
24) T. Meyer, „Soft Law as Delegation“, Fordham International Law Journal, 2009, 32, p. 890
(доступно и на http://ssrn.com/abstract=1214422). Аутор је не само професор права на
Универзитету у Џорџији, него и стручњак за нуклеарне претње и глобално право, те
очигледно настоји да дефинише soft law из угла прагматичног професионалца. Међу
тим, ни његова дефиниција, коликогод се трудио, ипак није могла да избегне елемент
обавезности. Шта више, веома га наглашава: „Меке правне обавезе су оне међународне
обавезе које су, иако саме по себи нису правно обавезујуће, створене са очекивањем да
ће изазвати некакав индиректни правни ефекат, кроз одговарајуће обавезујуће норме,
било међународног или унутрашњег права.“
25) Као што Фукујама препоручује да се политички и економски утицај пре свега треба да
врши кроз „меку силу“ (soft power), под којом подразумева давање примера, едукацију,
давање експертских савета и финансијску помоћ (F. Fukuyama, America at the Crossroads
- democracy, power, and the neoconservative legacy, Yale University Press, New Haven-Lon
don, 2006, p. 186), тако и soft law постаје један од омиљених механизама за различите
врсте вишеслојних утицаја.

274

Драгутин Аврамовић

“Омекшавањем права” ка међународној ...

ких и идеолошких пуњења. Већ то довољно објашњава због чега се
литература о особинама, дилемама, разликама и интеракцији „твр
дог“ и „меког“ права веома умножила, у покушају да се овај фено
мен боље осветли из различитих углова, па и теоријског. Јављају
се и покушаји класификовања различитих праваца размишљања
о „меком праву“, као што су позитивистички, рационалистички
и конструктивистички.26) Позитивистички оријентисани аутори
јасно указују на то да „меко право“ у суштини није право, јер је
правно необавезујуће, Марфи (Murphy) би рекао да је оно оксимо
рон,27) да обавезе које из њега проистичу нису ни „меке“ ни „твр
де“, јер оне уопште нису право.28) Многи од њих додатно истичу да
се ипак оно не сме занемарити, јер се може користити као одскочна
даска за „тврдо“, класично право, те да на тај начин не-право може
да прераста у право. Рационалисти, мање критички расположени,
тврде да државе могу бирати између инструмената једног и другог
„права“, зависно од нивоа спремности да промовишу одређено ре
шење. Они су уверени да и „меко“ и „тврдо“ право могу бити од
користи државама у зависности од прилика, тако да ни једно од
њих није супериорно само по себи, те да без проблема могу упо
редо функционисати.29) Као аргумент у корист „меког права“ често
наводе и чињеницу да оно „мање кошта“ и мање угрожава државни
суверенитет. Конструктивисти, најзад, истичу да је „меко право“
веома погодан механизам за усклађивање односа међу државама
26) Поменуту класификацију ставова нуде G. Shaffer, M. A. Pollack, „How Hard and Soft
Law Interact in International Regulatory Governance: Alternatives, Complements and An
tagonists“, Society of International Economic Law Online Proceedings Working Paper, No.
45/2008, p. 2, доступно на http://www.ssrn.com/link/SIEL-Inaugural-Conference.html. Ови
аутори спадају међу оне који релативизују превише оптимистички поглед на идилични
однос hard и soft law и на очекиване користи које пружају „меки“ механизми, указујући
на могуће дубље слојеве неслагања оних који креирају soft law, закључујући да је интер
акција између hard и soft law могућа само под одређеним условима, који у основи зависе
од односа снага главних светских фактора, p. 52-53.
27) Међу овим ауторима истиче се и A. D’Amato, „International Soft Law, Hard Law, and Co
herence“, Northwestern Public Research Paper, 2008, No. 08-01, доступно на http://ssrn.
com/abstract=1103915; J. F. Murphy, op. cit., p. 34. Ту спада и J. Klabbers, „The Redun
dancy of Soft Law“, Nordic Journal of International Law, 1986, 65, p. 181, који истиче да
право не може бити мање или више обавезујуће („law can’t be more or less binding“), као
и многи други заговорници бинарног, или/или дефинисања.
28) P. Weil, „Toward Relative Normativity in International Law“, American Journal of Interna
tional Law, 1983, 77, p. 413: „these obligations are neither soft law nor hard law: they are
simply not law at all“. Опомена о „релативној нормативности“ међународног права коју
је Проспер Вејл у том тексту изрекао пре толико година, данас је добила на актуелности,
пошто је снажно потврђена у пракси.
29) Гузман тврди да се државе из разлога рационалности опредељују за soft law, A. Guzman,
„The Design of International Agreements”, The European Journal of International Law, Vol.
16, 2005, 4, p. 591. О разлозима због којих soft law обично добија предност, видети и: A.
T. Guzman, T. L. Meyer, „International Soft Law“, Journal of Legal Analysis, Vol. 2, 2010, 1,
p. 171.

275

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 263-288.

и да може битно олакшавати тај важан процес и циљ. За њих је
главни критеријум питање ефикасности ових инструмената, а не
да ли су формално обавезујући или не и истичу да у одређеним
околностима soft law може постићи боље резултате у примени него
hard law, уз подсећање да је скоро целокупно међународно право
на одређени начин „меко“.30) При том нарочито истичу околност да
је soft law једини правни инструмент који невладин сектор има на
располагању, као и да „меко право“ може послужити као катали
затор приликом промена у односима међународног и унутрашњег
права. Из тих бројних елаборирања soft law дефиниција, произлази
и занимљива, у основи тачна категоризација три основне функције
„меког права“: као пред-право (pre-law function), када soft law пред
ставља припрему за hard law, као додатно право (law-plus function),
када се soft law користи да допуњава или тумачи hard law, и као
пара-право (para-law function), када soft law надомешћује непосто
јеће hard law,31) уз уобичајену потку да су ова два права компле
ментарна и да њихова интеракција у основи даје позитивне исходе.
Како Герсен и Познер (Gersen, Posner) с правом истичу, soft
law постаје свеприсутно – од економије и међународног права, до
уставног или управног права на националном нивоу. Ипак, нарочи
то је међународно право његово омиљено станиште, иако се посте
пено све више увлачи и у унутрашње право.32) Област онога што се
може назвати soft law представљају не само Универзална Деклара
ција о људским правима или Резолуције Уједињених нација, које
наводе као пример Герсен и Познер, него све шири круг препору
ка, протокола, а поготово упутстава или водича (guidelines), које
најчешће доносе бројне међународне организације, у областима у
којима је непогодно, политички преагресивно или очигледно не
реално, да се неки циљ постигне кроз класичне, „тврде“ изворе
права. Soft law норме се нарочито радо користе у Европској унији,
поготово од када је у моду ушао тзв. „отворени начин координа
ције“ (OMC – open method of coordination, на пример, у области
запошљавања, друштвене инклузије, имиграционе политике, ази
ланата, ЛГБТ популације, екологије, образовања, итд.). Наравно,
30) K. W. Abbott, S. Duncan, „Hard and Soft Law in International Governance“, International
Organization, Vol. 54, 2000, 3, p. 421.
31) A. Peters, I. Pagotto, „Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspective“, New
Gov Project No. CIT1-CT-2004-506392, доступно на http://ssrn.com/abstract=1668531,
35.
32) Већ сам наслов једног од најпознатијих радова о раширености soft law у области устав
ног права САД, говори довољно јасно о његовом карактеру и значају за унутрашње
право, видети: E. A. Young, „The Constitution Outside the Constitution“, Yale Law Journal,
Vol. 408, 2007, 117.
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то за собом повлачи и низ озбиљних практичних и теоријских кон
секвенци и дилема.33)

НАЧЕЛО ЛЕГАЛИТЕТА 
VS. ВЛАДАВИНА „МЕКОГ ПРАВА“
На основу до сада реченог, стекао би се утисак да је soft law
један заиста веома користан инструмент, који уноси потребну ди
намику и флексибилност у (међународно) право и који омогућава
хитрије нормативно реаг овање од класичних извора права. Али, на
путу ка позитивној оцени „меког права“ испречила се једна вели
ка недаћа, а то је изазов принципа легалитета, па утолико и шире
– његове компатибилности са правном државом и владавином пра
ва. Дилеме, дакако, не би било када би избор при опцији soft law
или легалитет (владавина права) могао бити искључив. На једној
страни стоје предности које тако изазовно нуде soft law механизми
уз све своје мане, а на другој опасности које они носе у односу на
фундаменталне правне принципе. Да ли је међу њима могућа коег
зистенција? По коју цену, и под којим условима?
Предности које нуди „меко право“ су очигледне и јасно је да
је из прагматичних разлога тешко одрећи га се, поготово у усло
вима брзих промена које карактеришу савремени свет. Оно је ту
да прискочи у помоћ када постоји потреба за ефикасним и ad hoc
интервенцијама, оно отвара могућност лакшег деловања у више
поступних корака јер се лакше мења, оно је флексибилније (fle
xible governance style), динамичније, рефлексивније, консензуално
– и које све епитете soft law није добило у расправама о његовим
предностима. Оно врши мањи притисак на суверенитет, оставља
приличан обим слободе државама у погледу његовог прихватања,
а, поврх свега, оно би требало да представља одраз квалитетнијих
односа у међународној заједници, који се заснивају на сарадњи,
коегзистенцији (само још недостају атрибути „активној, мирољу
бивој“), демократији, моралу, правди и другим великим начелима
33) M. Dawson, „Soft Law and the Rule of Law in the European Union: Revision or Redun
dancy?“, EUI Working Papers RSCAS, 2009, 24, Robert Schuman Centre for Advanced Stu
dies, доступно на http://ssrn.com/abstract=1415003; D. Trubek, L. Trubek, „Hard and Soft
Law in the Construction of Social Europe: The Role of the OMC“, European Law Journal,
Vol. 11, 2005, 3, p. 356-361; L. Senden, Soft Law in European Community Law, Hart, Por
tland, 2004; G. Falkner et al., Complying with Europe: EU harmonisation and soft law in the
member states, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, са обиљем примера како
функционишу и какве ефекте остварују поједине препоруке и директиве ЕУ у различи
тим државама чланицама.
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и неспорним политичким вредностима.34) Најзад, као једна од глав
них предности у међународним односима најчешће се истиче ње
гова формална необавезност, из које у основи произлази већина
наведених погодности које „меко право“ носи са собом (нарочи
то могућност његовог једностраног напуштања), чиме се начелно,
посредно или непосредно, у нуклеусу одбијају приговори да оно
нарушава принцип легалитета: напросто, то није обавезујуће пра
во и ко не жели, не мора га примењивати.
Додуше, проблем је ипак знатно комплекснији: soft law је
у том погледу „пола риба, пола девојка“, златник са две различи
те стране, идеја са двоструком природом, јер оно у најмању руку
представља „квази-право“. Наиме, формална необавезност не зна
чи увек и суштинску необавезност: морални притисак, указивање,
опомена, прекор, „прозивка“ и срамоћење („naming and shaming“),
очекивање, условљавање, па и претња, додељивање или ускраћи
вање помоћи и сви они ванправни инструменти санкционисања
који прате непоштовање обичајних или моралних норми, у међу
народним односима делују са још већом силином и итекако ути
чу на понашање субјеката којима су упућене. Уосталом, контрола
над друштвом се од вајкада остваривала не само кроз инструмен
те правног регулисања, него и помоћу алтернативних механизама
уређења друштвених односа који нису за собом повлачили непо
средну правну обавезност, а који су се често показивали моћнијим
и од самог права. Тиме се, само у још израженијем облику, враћамо
на стари Хартов општи проблем легалитета међународног права,
које, према његовом мишљењу, по форми, иако не и по садржини,
подсећа на једноставне режиме првобитног обичајног права. Уко
лико постоји већи степен кохезије једне заједнице, утолико ће се
soft law у њој лакше установљавати и примењивати. Има мишљења
да је, управо због тога, постојање soft law у ЕУ прихватљивије него
у глобалној међународној заједници – због већег степена политич
ког, друштвеног и културног слагања и лакшег консензуса. Отуд и
став да је његово постојање знак не примитивног, већ насупрот то
ме, зрелог и снажног друштва, у коме није неопходно да све односе
регулише право.35)
Soft law је лакмусов папир за hard law, за сагледавање аргу
мената pro et contra и прихватљивости појединих контроверзних
34) Међу најзначајнијим новијим заговорницима soft law као извора права у теорији ме
ђународног права је свакако и Саманта Бесон, која указује управо на такву, пожељну
моралну и политичку заснованост „меког права“, S. Besson, „Theorizing the Sources of
International Law“, Philosophy of International Law (ed. S. Besson, J. Tasioulas), Oxford
University Press, Oxford, 2010, p. 163.
35) A. Peters, I. Pagotto, op.cit., p. 29.
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решења кроз мање болан експеримент in vivo; оно је тест њихове
пријемчивости и оправданости, али и релативно безбедан оглед,
јер је од њега по потреби лакше одустати и напустити га, без оног
степена ризика који са собом носи друштвена и политичка одго
ворност за промашаје и решења у „тврдом праву“. У односу на ме
ђународне уговоре и друге изворе права, помоћу soft law приступа
лакше се долази до норме: с обзиром на то да су у питању ad hoc
и необавезујуће регуле, избегава се вето појединих учесника, због
чега се иначе процедура међународног нормирања може отезати у
недоглед. Имајући све то у виду, soft law се показује као демократ
ски и напредан метод нормирања, који представља веома отворен
концепт, код кога знатно лакше долазе до изражаја различита вред
носна пуњења и циљеви, попут демократије, људских права, еко
логије, итд., која нису спорна у зрелом и демократском систему.
Али, на тој тачки се увелико долази до друге стране медаље,
због чега soft law један аутор назива смоквиним листом за силу.
„Стварањем несигурности, soft law концепт доприноси дробљењу
целокупног правног система. Када се једном политички или мо
рални обзири увуку у право, оно губи своју релативну аутономију
од политике или морала, и тако постаје ништа више до смоквин
лист за силу... Другим речима: уколико не инсистирамо на томе да
се право може стварати само кроз процедуре које су саме створене
да би регулисале настанак права, норме које би из тога произишле,
без обзира на то колико су племенито замишљене, увек ће остати
сумњиве... морамо инсистирати на одређеном степену формали
зма, јер је управо формализам тај који нас штити од арбитрерности
силе.“36) Или, речима Дине Шелтон (Dinah Shelton), ауторке и уред
нице једне од водећих новијих књига о овој теми, soft law уопште и
није право, него политика.37)
Тако у најоштријем и најсажетијем облику гласи оптужба
против soft law. Опасности које оно доноси првенствено, дакле,
произлази из дисперзије нормативног ауторитета, још већег зама
гљивања истинског изворишта правне норме него што је то слу
36) J. Klabbers, „The Undesirability of Soft Law“, Nordic Journal of International Law, 1998, 67,
p. 381-391.
37) D. L. Shelton, „Soft Law“, The George Washington University Law School Public Law and
Legal Theory Working Paper, No. 322, p. 1, доступно на http://ssrn.com/abstract=1003387;
поред већ поменуте књиге D. Shelton, Commitment and Compliance (2000), овде ваља
указати и на њен веома инструктиван прилог, у коме излаже два могућа приступа појму
soft law: „бинарни“ (норме су обавезујуће или необавезујуће, што искључује soft law
као логичку контрадикцију) и „континуум“ приступ (који подразумева могућност степе
новања нормативности, што дозвољава утемељење „меког права“), видети: D. Shelton,
„International Law and ‘Relative Normativity’“, International Law (ed. M. Evans), Oxford
University Press, Oxford, 2003, p. 167.
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чај код „класичне“ међународне владавине права која се остварује
кроз устаљене механизме међународних уговора и декларација (за
које је већ толико пута речено да су бременита оптерећењима) и
могућег идеолошког и интересног пуњења. Већи степен деперсо
нализације творца правне норме води ка већем волунтаризму, па
и могућој склоности ка експериментисању приликом нормира
ња, као и промовисању партикуларних политичких, економских
и других интереса. А деперсонализовање оних који креирају soft
law добрим делом их ослобађа од одговорности за могуће исходе.
За нормирање у унутрашњем праву политичку одговорност сносе,
у крајњој линији, чланови парламента и партије на власти, док је
за soft law одговорна релативно имагинарна међународна заједни
ца. Из тих разлога, оно лако може одиграти улогу Тројанског коња
у промовисању партикуларних политичких и идеолошких циљева
одређених међународних субјеката, који се тестирају кроз soft law
– па, речено неакадемским речником, ако прође – прође.
Осим тога, деловање, односно стављање у изглед једног об
лика дифузних санкција које могу произлазити из „меког права“,
иако је оно начелно необавезно, нарочито је присутно када су у пи
тању међународни субјекти неједнаке фактичке политичке снаге и
степена рањивости. Неку препоруку коју једна чланица ЕУ не мо
ра безусловно да примењује, земља кандидат за пријем ће по свој
прилици прихватити, јер се то од ње то очекује или се чак тиме и
непосредно условљава. И не само то. Чак и у окриљу ЕУ један број
земаља здушно прихвата и спроводи soft law норме, док их неке
друге због унутрашњих разлога и политичких интереса неадекват
но примењују, а треће их свесно занемарују.38) Све то, дакако, води
ка озбиљним недостацима на терену правне сигурности, па и у по
гледу принципа једнакости и низа других неспорних вредности ко
је представљају темељ владавине права. Трагајући за објашњењем
због чега се soft law користи тако радо и тако често, један аутор без
много устезања примећује да soft правне норме могу лакше одгово
рити (једностраним) потребама појединих држава или једне групе
држава,39) али и тренутно преовлађујућим вредносним изборима
који су, треба ли то посебно истицати, променљиви. Утолико soft
law може, знатно лакше и прикривеније него „тврдо право“, пред
стављати механизам инструментализације појединачних интереса,
а не идеалистички замишљен плод консензуса једног хармоничног
38) G. Falkner et al., op. cit., p. 201 и даље. Аутори ове три врсте понашања држава чланица
ЕУ у односу на soft law дефинишу као a world of law observance, a world of domestic po
litics и, најзад, a world of neglect, p. 321.
39) T. Meyer, op. cit., p. 893.
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и зрелог тоталитета. Soft law постаје не само предворје за неку бу
дућу „тврду“, „праву“ правну норму, него све више може постајати
и њен супститут.
Велики изазов представља и тенденција „очвршћавања“ ме
ког права, ако не баш експлицитним преузимањем у обавезујућим
међународним документима, оно макар постепеним прерастањем
у обичај. У најзаоштренијем облику феномен „очвршћавања“ ме
ког права се манифестује приликом његовог пресељења из међу
народног у унутрашње правне системе, где soft law препоруке (у
основи са консензуалним политичким извориштем који остварују
најмоћнији актери на међународној сцени, на различитим нивои
ма и локацијама) непосредно упливишу класична, тврда, законска
нормативна решења унутрашњег права и од необавезујућих међу
народних, постају обавезујуће унутрашње норме.40) На тај начин
soft law може стећи и формални легалитет (на унутрашњем нивоу),
мада га у суштини никада није имало у својој колевци – на међу
народном плану. Наравно, тешко да је уопште потребно истицати
до које мере је тако замишљен механизам могућег „очвршћавања“
меког права даје ветар у леђа процесима правне глобализације, са
свим његовим предностима и манама, али и релативизовању прин
ципа легалитета.
Због тога би, у крајњој линији, шире коришћење soft law во
дило ка озбиљнијој потреби да се реформулише принцип легали
тета, јер оно уноси известан степен нормативне флексибилности,
па – зашто не рећи без много околишења – и известан степен мо
гућег нормативног волунтаризма. Ово утолико пре јер, с обзиром
на њихов необавезујући карактер, soft law норме измичу сваком
облику контроле уставности и законитости. Утолико се кроз њих
у одређеној мери начелно отвара простор за прилично неконтроли
сано измештање права на терен политике, економије, па и науке,
односно измештање процеса креирање норми у бирократско-тех
нократско-експертске кругове који немају демократски потврђен
легитимитет.41) У покушајима да се помире soft law и принцип
легалитета, јављају се гласови да је потребно развијати нове кон
цепције легалитета, с обзиром на његова ограничења у пост-на
40) На сличном су фону и размишљања D. Shelton, „Soft Law“, p. 2.
41) Занимљиво је да је тога у доброј мери свестан и Европски парламент, који прилично
јасно заузима став према OMC и „меком праву“ у једној својој резолуцији из 2007. годи
не, у којој без много устезања указује да је то „правно дубиозна“ тенденција која функ
ционише без довољно парламентарног учешћа, и због које може доћи до конфузије и
несигурности у области у којој би јасноћа и правна извесност требало да имају превагу,
видети: European Parliament Resolution on the institutional and legal implications of the use
of soft law instruments, No. 2007/2028 (INI), Point N.
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ционалном окружењу, која ће обезбедити потребан баланс између
динамизма и стабилности. „Ако се међународно право не уклапа
у појам права како се оно дефинише у унутрашњем праву, то не
мора бити проблем легалитета (само) међународног права, већ (та
кође) проблем самих критеријума и, утолико, постојеће правне те
орије“,42) вели Твининг (Twining) говорећи о међународном праву
уопште, што се mutatis mutandis још више односи на soft law. Један
други аутор томе додаје да се легалитет не штити разводом изме
ђу права и друштвеног окружења и потреба, него покушајима да
се зависност права од националног и функционалног контекста у
коме ће се примењивати, користи у смислу јачања респонзивних и
легитимних облика доношења одлука у будућности.43) Дакле, леги
тимитет испред легалитета.
Све је то прилично опасно за владавину права, која је већ са
ма по себи прилично рањива, а то поготово постаје када се опасно
сти умножавају њеним издизањем на међународни ниво. С друге
стране, soft law је реалност од које се не може побећи, и која ће по
свој прилици даље ширити своје домете, све више прерастајући
у сурогат класичног права (hard law) и која несумњиво има изве
сне предности, због којих га државе и прихватају.44) Али, стално
упозоравајуће теоријско преиспитивање колико је у међународном
контексту угрожено начело легалитета, а колико је могућа његова
компатибилност са soft law, до које је мере soft law у конфликту са
начелом владавине права, представља један од важних задатака те
орије права, уколико уопште неко још увек верује да се Познерова
(Posner) скоро пророчанска мисао о „опадању права као аутоном
не дисциплине“ може релативизовати.45) Soft law и „омекшавање
права“, у својој целокупности – почев од спорности његовог мате
ријалног извора до начина његове примене и његових последица
– представља важан ексер у ковчегу класичног начела легалитета,
какво је оно било већим делом XX века (што не значи да и оно само
уопште не треба да се прилагођава новим условима). С друге стра
не, скоро је немогуће, а и нецелисходно, сасвим се одрећи пред
ности које може доносити soft law, наравно све у зависности од
начина његовог коришћења, што се у крајњој линији своди на нео
42) W. Twining, Globalization and Legal Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2000,
p. 50. Видети и: D. Georgiev, op. cit., p. 1-14.
43) M. Dawson, op.cit., p. 15-16.
44) A. T. Guzman, T. L. Meyer, op. cit., p. 171 наводе четири главна разлога због којих државе
користе soft law, мада би та листа могла бити знатно дужа.
45) R. Posner, „The Decline of Law as an Autonomous Discipline“, Harvard Law Review, 1986,
100, p. 761.
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пходност да се у сваком поједином случају валоризују оправданост
и користи увођења soft law норми у одређену област регулисања.
Све у свему, другим речима, и овај феномен би морао подлегати
неком облику costs and benefits анализе, која у основи представља
не само прагматично питање на нивоу појединих случајева, него
поприма и општији, теоријски значај.
Због тога је један од нових изазова XXI века свакако теориј
ско репозиционирање начела легалитета у односу на међународно
право, јер правна теорија мора да узме у обзир нову правну реал
ност да унутрашњи поредак није више самодовољан нити изоло
ван од међународног (поготово имајући у виду и soft law), те да
питање легалитета сагледава на холистички и интегративан начин.
Приликом таквог редефинисања принцип (међународне) владави
не права мора бити један од кључних беочуга, јер је и сам појам
правне државе доживео последњих деценија преображај, селећи се
из првенствено правног, у политички дискурс.46)
Као неизбежни угрожавајући фактор међународне владави
не права, као и владавине права у унутрашњем праву, појављује
се економско, политичко и друга вредносна оптерећења, због че
га је „опадање права као аутономне дисциплине“ у међународном
контексту још више присутно. У том окружењу, soft law се поја
вљује као једна од најизраженијих опасности у односу на принцип
легалитета и владавину права, као и на друге његове суштинске
градивне елементе – нарочито, могућим нарушавањем принципа
једнакости, а још више правне сигурности, пре свега због неујед
наченог степена нормативности. Опасност је утолико већа, јер soft
law норме, у начелу, формално не нарушавају те основне принци
пе (с обзиром на то да су формално необавезујуће), али изазивају
ефекте као да то јесу (и то erga omnes!), а да уз све то не постоје
познати механизми њиховог ограничавања и контроле, којима је
подвргнуто „тврдо“ право. Упоредо с тим, остварује се преливање
опасности које носи међународна владавина права на владавину
права у унутрашњем праву. Али, све то истовремено мора предста
вљати стимуланс за промене и нова теоријска промишљања како да
се разреши супротстављеност „меког права“ и начела легалитета,
јер би било неупутно због оваквих, додуше веома озбиљних огра
ничења, сасвим се одрећи предности које нуди soft law.

46) То је једна од основних теза у изванредној књизи J. Chevallier, L’Etat de droit, Montchre
stien, Paris, 2003.
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Dragutin Avramovic
BY „SOFTENING THE LAW“ TOWARDS 
INTERNATIONAL RULE OF LAW?
Summary
In this paper the author analyses possibility of elevating the ru
le of law concept to international level. Considering its flexibility and
the fact that it is an open ended phenomenon, the rule of law becomes
more and more disputable, especially when it is displaced from natio
nal to international context. Although the term of international rule of
law is usually taken for granted, it is arguable if rule of law could even
exist in international law environment, regarding the lack of standard
sanction mechanisms, overall infrastructure of global law, belief that
the international law does not have full legal obligation and specificity
of its legal sources. The author emphasizes that spread ing of soft law
concept, which is most commonly used in international law, becomes
true challenge for rule of law, especially for the principle of legality.
Although soft law consists of formally not binding legal norms, it has
very strong impact on national governments and general public. Main
characteristic of soft law, like flexible governance style, is tendency to
its transformation into hard law. That way soft law leav es space for di
scretion and political influence, and in the same time tends to become
formally obliging.
Key words: Soft Law, International Rule of Law, The Principle of Legality,
Thick Rule of Law, Thin Rule of Law.
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Resume
Considering that rule of law is an open-ended phenomenon, along
with problems arising out of its application in national legal system, the
author analyses multiplied consequences in elevating rule of law concept to international level. Likewise a continental concept of legal state
(Rechtstaat), rule of law is a flexible and double faceted notion – being
a principle with its formal and substantial elements. Therefore two new
terms appear in contemporary angloamerican terminology attempting
to acheieve more precize definition. The notion of thick rule of law
takes into account its moral and value components, posting rule of law
as a very core of a just society, being connected to liberty and democracy, having consequently a substantial character. The second notion,
defined as thin rule of law, is more formally oriented towards technical
and procedural aspects of rule of law. That division is taken as a ground
for theoretical shaping and understanding international rule of law, a bit
differently than its perception in national law.
Although very notion „international rule of law“ is usually taken
for granted, it is arguable if rule of law could even exist in international
law environment, regarding the lack of standard sanction mechanisms,
overall infrastructure of global law, belief that the international law
does not have full legal obligation and specificity of its legal sources.
The author therefore points to the role of „soft law“ concept, which is
in expansion, being used to overcome those objections. Its wide and
extensive use in international law becomes true challenge for rule of
law, especially for the principle of legality. The author admits that soft
law has some advantages, as it is less formal, very flexible, easier and
less costly to negotiate, provides greater elasticity for states, offers
more opportunity to regulate some sensitive issues, etc. However, although soft law consists of formally not binding legal norms, it has very
strong impact to national governments and politics, and particularly
to national legislations. Along with it, main characteristic of soft law,
similarly to flexible governance style, is tendency to its transformation
into hard law. Using different less formal instruments like recommendations, protocols, guidelines. etc. in defining norms, soft law leaves
space for discretion and political influence, providing for a variety of
informal intenational sancions that work quite well, starting with easy
forms of expectations, warnings, „naming and shaming“, ending with
a more open preassure by conditioning, taming, refusing (or granting)
financial and other forms of aid, etc. - in a word, using many extralegal mighty instruments to enforce a soft law norm. In the same time
it tends not only to be transformed into „hard law“, but to become its
substitute. This is why soft law becomes an important new challenge
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for international rule of law, particularly for the principle of legality
as one of its basic features and stable normative expectations. Dispersion of normative authority leaves a wide space for (often well hidden)
particular political and ideological goals and influences. Therefore, the
legal theory is obliged to find a middle path how to solve the problem
of legality, not simply by refusing soft law as an instrument, as it may
evidently be useful.
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Сажетак
Имајући у виду значај развоја урбане културе за функциони
сање опште културе у Србији, потпуно је разумљив интерес држа
ве да својим утицајима омогући услове за суштински напредак ове
изузетно важне области функционисања нашег друштва. Правни
аспект развоја урбане културе у Србији је заснован пре свега на
државно-правном утицају који се остварује на системски уређе
ним начелима која једна уређена заједница мора кроз примену др
жавно-правних инструмената да спроводи у пракси. Овај утицај се
суштински реализује кроз постојање читавог низа правних аката
који регулишу ову област и тако стварају одговарајући правни ам
бијент за развој урбане културе у нашој земљи. У питању је јед
на изузетно динамична област која своју еластичност заснива на
обавези прилагођавања потребама које развој урбане културе од
ње захтева. Ту је улога градова подједнако значајна као и улога др
жаве, јер они морају у синергији својих активности, створити нај
боље могуће услове за квалитативни напредак ове врсте културе,
која свакако у будућности мора бити на много вишем нивоу. У том
контексту никако не смемо занемарити ни улогу субјеката у кул
тури који својом енергијом представљају основни ресурс развоја
урбане културе и који у складу са својом ефикасношћу, мотивишу
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државу да својим инструментима још више учини за даљи развој
урбане културе у Србији.
Кључне речи: култура, урбана култура, правни аспект, Србија.

Правна уређеност области културе, а самим тим и урбане
културе као њеног значајног дела, представља један неуобичајени
аспект посматрања ове изузетно важне области човековог живота,
јер се положај културе у контексту њеног позиционирања у прав
ном систему једне државе и утицаја тог система на њен развој, до
сада није третирао као тема која заслужује било какву врсту значај
није анализе. У том контексту можемо рећи да, иако су неки други
утицаји на развој културе, као што су социолошки, културолошки,
економски, историјски и т.сл. неспорни, за почетак је потребно ба
рем препознати, ништа мање значајан утицај правне уређености
културе на њен развој. Јер, иако урбану културу у суштини творе
својим радом и талентом само културни ствараоци, правни систем
у коме она функционише има инфраструктурну улогу без које не
ма ни културног стварања, а самим тим ни културе.

УРБАНА КУЛТУРА КАО САСТАВНИ ДЕО КУЛТУРЕ
Утврђивање тачног значења појма културе је од изузетног
значаја, између осталог и због тога што, као што је неко рекао, у
шуми различитих појмова културе и научници постају свесни да
овај израз, значећи свашта, долази у опасност да не значи ништа.1)
С обзиром на заиста широку област коју култура у свом основном
значењу покрива, јасно је да је сходно томе и њено прецизно дефи
нисање подложно различитим утицајима. У том контексту треба
рећи да се култура може посматрати са различитих аспеката који
у ствари представљају теоријске поставке којима се врши покушај
систематизованог третирања ове, изузетно сложене и „неухватљи
ве за дефинисање“ појаве у друштву. Ти аспекти посматрања појма
културе могу бити антрополошки, социолошки, хуманистички, по
зитивистички, нормативистички, културалистички, функционали
стички, натуралистички, историјски, (етнолошки), објективистич
ки, субјективистички, материјалистички духовни и марксистички.
Етимологија појма култура упућује на латински глагол colere
што значи обрађивати, неговати земљу. Култура спада у ред најоп
штијих, такорећи неухватљивих појмова, који се односе на све, а
истовремено на ништа појединачно. Она је како то лепо каже Дра
1) Момир Никић, Култура и цивилизација, Београд, 1995, стр. 920.
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ган Коковић нешто што прожима све наведене и остале људске де
латности.2) Култура се одсликава у обичајима, навикама, религији,
уметности... Али, како то Коковић каже, као што је и човек нешто
више од скупа различитих делова тела, тако је и култура више од
скупа својих уметности, обичаја и религијских веровања.3)
Када је реч о правном аспекту посматрања појма културе,
који је неоправдано у сенци претходно набројаних теоријских по
ставки, без дилеме можемо рећи да је од суштинске важности пре
цизно утврђивање материје која се на овај начин правно уређује, тј.
утврђивање граница у којима се функционално «простире» област
културе. Култура, такође, чини један од многобројних фактора који
у великој мери утичу на природу политичких система заједно са
економском развијеношћу друштва, институционалним оквиром,
становништвом, међународним утицајем...4) Дакле, када се култу
ра посматра са аспекта права и правне науке, онда можемо рећи
да она представља скуп свих облика културног стваралаштва, чије
се функционисање заснива на правно уређеним процедурама, које
у складу са принципима доступности, функционалности и еконо
мичности, обезбеђују слободан развој културних области у једном
друштву.
Када је реч о урбаној култури, као делу општег појма култу
ре о коме смо претходно говорили, можемо издвојити дефиницију
која је на најједноставнији начин дефинише, као културу градова.
У том контексту би она представљала опозит култури села, тј. ру
ралној култури. И када се ради о урбаној култури, као и о култури
уопште, постоји велики број теоретичара који су се њом бавили.
Вебер бавећи се овим проблемом каже да је могуће издвојити пет
заједничких елемената који одређују градску заједницу: упориште,
тржиште, законе и судски систем, удружења урбаних становника
која стварају осећај заједничке сарадње и интереса, и на крају до
вољна политичка аутономија потребна да се изаберу они који ће
управљати градом.5) Дејвид Харвеј повезује крупне промене у аме
ричком урбаном животном стилу са урбаном културом развијеног
капитализма.6) Мануел Кастелс, са друге стране на град гледа као
на арену за социјалне конфликте који произилазе из класних по
2) Драган Коковић, Заборављена култура , Нови Сад, Светови, 1993, стр.10.
3) Драган Коковић, Пукотине културе, Београд, Просвета, 1997, стр. 14.
4) Миша Стојадиновић, ,,Изазови политичких система на Балкану’’, Српска политичка
мисао, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, 2010, стр. 84-85.
5) Max Weber, The City, The Free Press, Macmillan Publishing, 1958, стр. 65-91.
6) David Harvey, Social Justice and the City, The University of Georgia Press, 1973.
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дела унутар капиталистичког друштва.7) Љубинко Пушић истиче
да разумевање урбане културе као издвојеног сегмента културе у
најширем значењу није могуће.8)
Иначе је у прошлости однос између културе и града увек по
сматран једнострано: култури је потребан град. Међутим, новији
концепт, подразумева обрнуту тезу, да је граду потребна култура.9)
То практично даје култури једну нову димензију у смислу њеног
третирања као једног од важнијих покретача општег развоја градо
ва. Ово је битно истаћи, јер њено схватање у класичном смислу и
очекивања која су везана искључиво за њену културолошку улогу,
очигледно нису довољна мотивација за адекватно позиционирање
културе у приоритетима опште политике развоја наших градова.
Поред тога, важно је нагласити да иако урбана култура подразуме
ва постојање урбаног друштва које се природно везује за градске
средине, нема јасне корелације између статистичко-демографских
и уопште географских одредница једног града са степеном разви
јености његове урбане културе. То је важно имати у виду јер чиње
ница да велики број градова сада користи иста оруђа и инструмен
те за своје стратегијско планирање не мора да значи да је у питању
прави избор за сваки град, што имплицира да је неопходно да сваки
град познаје своје јаке и слабе тачке када креира своју политику.10)
У културолошком и социолошком смислу би се могло још
много тога рећи о карактеристикама и специфичностима урбане
културе, али нас овде занима правни аспект њеног функциониса
ња. У том смислу ћемо још нагласити огроман значај важности
квалитета система у коме функционише култура једног града, као
дела општег државно-правног система у коме се спроводи култур
на политика једне земље.
Када је реч о проблематици која се односи на правни аспект
урбане културе у Србији, чини се да је за њено адекватно схватање,
неопх одно обрадити неколико питања која је, по нашем мишљењу,
суштински карактеришу. Прво питање се односи на општу правну
уређеност урбане културе у Србији, друго на правну уређеност по
јединих културних области у Србији које су везане за урбану кул
7) Manuel Castells, The Urban Question – A Marxist Aproach, Francois Maspero, 1972.
8) Љубинко Пушић, ,,Урбана култура: основа одрживе мултикултуралности’’, Социоло
шки преглед, бр 1-2/2002, стр. 159.
9) Inez Bogarts, Investiranje u umetnost i kulturu – javna i kulturna politika, Beograd, 2002, str.
149.
10) Ibid., str. 164.

292

Ж. Анђелковић, П. Благојевић, М. Анђелковић

Правни аспект урбане ...

туру и треће питање које се односи на правну уређеност субјеката
у култури који су иначе носиоци развоја наше урбане културе.

ОПШТА ПРАВНА УРЕЂЕНОСТ 
УРБАНЕ КУЛТУРЕ У СРБИЈИ
Након што смо разјаснили дилеме које се односе на одређена
питања везана за проблематику појма опште и урбане културе, по
требно је прећи на анализу актуелног позиционирања урбане кул
туре у државно-правном систему Србије. У том контексту је први и
основни корак анализа опште правне уређености културе у Срби
ји, која се пре свега односи на позицију коју у том смислу у нашем
правном систему заузима Закон о култури Србије. Овај акт заједно
са Стратегијом развоја културе у Србији, успостављајући основе
система правне регулације културе, истовремено представља неку
врсту „устава“ за комплетно правно уређење опште, па тако и за
област урбане културе.
Генерално посматрано, по својој правној природи основни
закон о култури представља акт који системски регулише основе
на којима функционише култура једне земље. Природно је да се то
чини на један начелан начин, с обзиром да се регулисање детаља
препушта другим законима из области културе као и подзаконским
актима који се доносе на основу њих. С обзиром да сви ови акти
морају бити у сагласности са основним законом о култури, он има
опште прихваћен назив кровни или сводни закон, али нама се чини
да је ипак примеренији назив, основни закон из области културе.
Што се тиче примера других правних система, можемо кон
статовати да већина земаља нема основне законе о култури, већ да
су сви прописи који регулишу ову материју разврстани или по кул
турним областима или по одређеним питањима којима се она де
таљно регулишу. Поред тога, највећи број земаља и у својим уста
вима регулише нека најопштија питања из области културе, али у
начелној и врло ограниченој форми и можемо констатовати да ту
практично нема великих разлика међу државама без обзира на си
стем њиховог државног уређења.
Оне земље које имају основне законе о култури, у оквиру
њих најчешће уређују нека општа питања везана за културни раз
вој, заштиту културне баштине или општи интерес у култури, али
оно што је заједничко за све, односи се на принцип начелног уре
ђивања основа културне политике своје земље. Иако сматрамо да
је постојање једног таквог акта важан предуслов за адекватно уте
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мељење система развоја културе сваке земље, не постоји доказ који
би потврдио да они системи који га немају, због тога имају погре
шно конципирану културну политику. Нама се чини да је основни
закон о култури потребнији земљама у развоју које тек формули
шу основе своје ефикасне и одрживе културне политике, јер им он
практично поставља неку врсту координата за одређивање правца
у коме треба да се развија њихова култура у неком будућем пери
оду. У сваком случају сматрамо да је постојање основног акта у
култури добар предуслов за адекватно постављање система њене
правне регулације и да су оне земље које га имају, уколико је та
кав акт квалитетно урађен, у позицији да, држећи се темељних по
ставки које су регулисане у том основном акту, правно регулишу
сложену област културе уопште, па тако и урбане културе, на један
усаглашен и компатибилан начин.
Што се тиче правног регулисања области културе у Републи
ци Србији, можемо констатовати да она до 2009. године није имала
овакву врсту акта у свом систему. Доношењем Закона о култури
из 2009. године и Србија је ушла у ред земаља које имају основни
закон који на начелан и системски начин регулише област културе.
У сваком случају можемо констатовати да је државно-правни
утицај на област урбане културе наше земље најуочљивији управо
кроз примену Закона о култури Републике Србије, јер су овим ак
том постављени темељи њеног културног развоја и тако остварена
основна улога државе у подршци културном стваралаштву својих
културних стваралаца.
Иначе, основне поставке културног развоја Србије, које се
регулишу у овом закону, а које су од значаја за развој урбане кул
туре у нашој земљи, односе се на уређивање питања везаних за
начела културног развоја, децентрализацију културе, положај ма
њинске културе и финансирање у култури.

Начела културног развоја
Закон о култури Србије је кроз форму одређивања начела
културног развоја, утврдио основне поставке на којима се развија
ова област и тако практично извршио директан правни утицај на
област културе.11) С обзиром да та начела представљају најопштије
постављене границе у којима се култура може развијати, тиме су
практично одређени и оквири за коришћење правних инструмената
у вођењу културне политике Републике Србије и сходно томе ква
литета развоја наше урбане културе. С обзиром да је обавеза држа
11) Закон о култури, чл. 3. (Службени гласник РС, 72/09)
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ве пре свега да се стара о остваривању општег интереса и о спрово
ђењу културне политике на својој територији, одређивање начела
културног развоја представља сигуран пут њеног складног и ујед
наченог развоја. Што се тиче конкретних начела културног разво
ја која имају директан утицај на развој урбане културе у Србији,
можемо издвојити: аутономију субјеката у култури, отвореност и
доступност културних садржаја јавности и грађанима, уважавање
културних и демократских вредности европске и националне тра
диције и разноликости културног израза, демократичност културне
политике, као и начело децентрализације у одлучивању, организо
вању и финансирању културних делатности. Поштовање ових на
чела у развоју наше културне политике, омогућава се слободан и
складан развој урбане културе у Србији.

Децентрализација културе
Једно од најважнијих, а истовремено и најконтраверзнијих
питања везаних за систем функционисања области културе код
нас, односи се на проблематику њене децентрализације. Иначе,
културну политику последње деценије другог миленијума, обеле
жили су процеси који почињу са префиксом „де“ – децентрализа
ција, демократизација, деметрополизација и десекторизација. Када
су култура и уметност у питању, то практично значи да су локалне
и регионалне власти од државе добиле мандат да самостално доно
се сопствене културне стратегије.12) Не треба посебно наглашавати
да је квалитет процеса децентрализације опште културе наше зе
мље, од пресудног утицаја на развој наше урбане културе.
Иначе, можемо слободно констатовати да је значајна зајед
ничка карактеристика највећег броја развијених земаља, висок сте
пен децентрализације уопште, па сходно томе и децентрализације
културе. То практично значи да је надлежност у области финанси
рања и развоја културних програма и пројеката за један велики део
културних активности, пренесена са централних на регионалне и
локалне органе власти. За разлику од Србије у већини демократ
ских земаља, регионална и градска управа представљају пресудно
административно средиште за одлучивање о врло широком спек
тру питања везаних, између осталог и за културу.13) Сходно томе,
можемо констатовати да је Србија у том контексту у значајном зао
статку за овим земљама и да је то једно од питања које ће у настав
12) Весна Ђукић Дојчиновић, За регионализациу културне политике у Србији, Београд,
2000, стр. 369.
13) Ibid., стр. 375.
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ку реформе система на коме функционише култура, свакако морати
приоритетно да се решава.
Имајући ово у виду, јасно је да је први корак у решавању
овог проблема везан за решења која нуди Закон о култури Србије,
који је у контексту утврђивања основних поставки на којима ће
у наредном периоду функционисати наша култура, свој значајан
део посветио и питањима њене децентрализације. Тако се већ код
одређивања начела на којима се заснива развој културе у Србији,
о чему смо већ говорили, наглашава да је то и децентрализација
у одлучивању, организовању и финансирању културних делатно
сти. Због тога је овај закон посвећен детаљној регулацији права и
обавеза локалне самоуправе у области културе и њиховом односу
са централним нивоом. Тако се аутономна покрајина стара о спро
вођењу културне политике на својој територији, као и уређивању
питања од покрајинског значаја у овој области, а све то у оквиру
права и обавеза утврђених Уставом и законом.14) С друге стране,
локална самоуправа се брине о задовољавању потреба грађана у
култури на својој територији и уређује поједина питања од инте
реса за своје грађане, такође у оквиру права и обавеза утврђених
Уставом и законом.15) Дакле, локална самоуправа има нешто нижи
ниво надлежности у односу на покрајину, јер не води културну по
литику са свим њеним обележјима, већ се стара о задовољењу кул
турних потреба грађана на својој територији, чиме се наглашава
њена локална улога у развоју културе.
Принцип децентрализације је лако уочљив и у области поло
жаја установа културе у нашој земљи, јер и аутономна покрајина
и локална самоуправа, могу бити оснивачи ових установа и врше
њем оснивачких права значајно утицати на културно стваралаштво
на својој територији. Иначе, оне поред финансирања рада и про
грама установа које су основали, преузимају и друге обавезе, као
што је право именовања директора, чланова управног и надзор
ног одбора. На тај начин оне постају заинтересоване за пословање
ових установа и у складу с тим за давање потребног нивоа значаја
култури на својој територији. Тако се може рећи да развијеност
установа културе чији су оснивачи градови у Србији, представља
изузетно важан елемент децентрализације наше културе и конкре
тан показатељ досадашњег достигнутог нивоа развоја Србије у
овом контексту.
14) Закон о култури, чл. 7, op. cit.
15) Ibid.
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Можемо констатовати да је успешност примене концепта
децентрализације културе од пресудног значаја за положај урбане
културе у свакој земљи. Ситуација у Србији у овом контексту је да
леко од идеалне и то не само због недовољног обима надлежности
у овој области на локалном нивоу, већ и много више због погре
шног односа градске власти према култури на својој територији.
Због тога се културни ствараоци природно усмеравају ка централ
ном нивоу власти, јер је ту свест о њеном значају много развијени
ја што представља много повољнији амбијент за општи културни
развој, понекад управо на уштрб развоја урбане културе. Зато је
један од најважнијих задатака у наставку реформе културе у Ср
бији, промена овог стања и коначно успостављање односа локалне
власти према својој култури, какав постоји у развијеним земљама
света. Иначе, један од одговора на питање како регионални и град
ски органи управе могу да задовоље растуће потребе савременог
друштва је сигурно и реформа државне администрације и јавних
служби које треба да изнесу нове обавезе које им се у поступку де
централизације намећу. Поред тога, проблем децентрализације и
реформе државне администрације је у непосредној вези са рефор
мом институција културе.16). Дакле, и кроз комбинацију реформе
државне управе и реформе институција културе, могуће је напра
вити значајан искорак у решавању овог проблема, без кога нема
даљег развоја урбане културе. Једноставно речено, ако се жели да
култура на локалу буде развојна компонента целокупног система, у
наредном периоду она не сме бити запостављена и препуштена са
ма себи и кроз даље реформе мора постепено заузимати позицију
која јој неспорно припада, а то је једно од главних улога у општој
препознатљивости једне локалне средине.

Положај мањинске културе
Значај мањинске културе за развој урбане културе у нашој
земљи је немерљив, јер је једно од њених основних обележја за
сновано на пуном развоју и поштовању културних разноликости
једног града. Што се тиче конкретне позиције Србије у контексту
правног положаја мањинске културе, познато је да су на њеној те
риторији одувек живели и припадници других народа, па је због
осетљивости ове теме неопходно да се приликом коришћења др
жавно-правних инструмената у процедури регулисања положаја
мањинске културе, води рачуна и о неким аспектима који свака
ко превазилазе и сам значај културе. Исто тако, сама чињеница да
је према попису становништва из 2002. године у Србији живело
16) Весна Ђукић Дојчиновић, op. cit, стр. 380.
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1.135.393 припадника националних мањина (и то без Косова и Ме
тохије) и да се велики број њих активно бави културом и ствара
лаштвом, а да је још већи број активних корисника њихових кул
турних услуга, јасно говори колики је значај схватања важности
питања заштите мањинске културе у нашој земљи.
Иначе, за остваривање права на неговање културе и традициjе
националних мањина, од велике су важности одредбе Закона о за
штити права и слобода националних мањина, које им гарантуjу
индивидуална и колективна права на основу којих они могу да,
кроз избор националних савета, остварују право на самоуправу у
области културе, образовања, информисања и службене употребе
jезика и писма.
С друге стране, Закон о култури Србије уређује положај на
цион
 алних мањина у контексту потврђивања неких права која су
везана за њихово равноправно учешће у функционисању културе
Републике Србије, наравно превасходно кроз развој културе своје
националне мањине. Овај закон је у складу са већ поменутим За
коном о заштити права и слобода националних мањина, овластио
националне савете националних мањина да спроводе своје култур
не политике. Оне то могу чинити тако што у складу са законом,
учествују у процесу одлучивања или сами одлучују о појединим
питањима везаним за своју културу, оснивају установе културе и
друга правна лица у култури и на неке друге начине директно или
индиректно учествују у развоју културе своје националне мањине.
Дакле, на овај начин се државно-правним утицајем на област кул
туре, даје могућност слободе развијања културе свих националних
мањина у Србији и једино ограничење у томе представљају закон
ски оквири којих се и иначе сви морају држати.
Генерални закључак третирања положаја националних ма
њина у основном закону који регулише позицију културе у држав
но-правном систему Србије, јесте везан за чињеницу наглашавања
њихових права, јер су припадници националних мањина, као рав
ноправни грађани Србије и ван тога у могућности да уживају сва
права као и други њени становници. Тиме је само појачан значај
који они имају за развој културе Србије, јер је то у складу са европ
ским тендецијама подржавања свих облика мултукултуралности и
развоја културне разноликости. Још ћемо само додати да су ова
законска решења свакако у складу са начинима на који се у развије
ним земљама третира положај мањинске културе. Тако је кроз ути
цај државно-правних инструмената у овој области културе наше
земље, створена законска претпоставка за њен адекватан развој,
али да је након тога неопходно да се кроз практичну примену ових
решења и коначно реши ово питање на општеприхватљив начин.
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Финансирање у култури
Једно од најважнијих питања вођења културне политике и
уопште функционисања система културе, јесте свакако пробле
матика везана за њено финансирање, што има најдиректније им
пликације и на развој наше урбане културе. У суштини то се пре
свега односи на питање учешћа државе у финансирању културних
програма, пројеката, као и установа које се баве културом. Међу
тим, ова тема је знатно шира од тога, јер укључује и друге аспекте
функционисања културе, као што су приватне инвестиције, дона
торства, спонзорства, фискалне олакшице за инвестирање у култу
ри, европске предприступне фондове, културне индустрије и т.сл.
Иначе, проблем финансирања у култури се односи и на про
блеме које у том контексту имају и сами уметници, имајући у виду
чињеницу да слобода уметничког стварања претпоставља матери
јалну независност. Тренутна ситуација у овој сфери је таква да са
мо један мањи број уметника успева да се ослободи материјалне
зависности док велика већина проблем егзистенције решава или
практиковањем другог позива или прихватањем услова зависно
сти.17)
Што се тиче Закона о култури Србије, он такође посвећује
доста простора овим питањима и кроз утицај правних инструме
ната на ову област културе, успоставља систем, пре свега њеног
буџетског финансирања, али и утврђује предуслове за неке друге
видове финансирања културе, који нису буџетског карактера.
У сваком случају може се рећи да је финансирање развоја
урбане културе један од проблема који ће се свакако морати реша
вати у склопу опште реформе области културе. Познато је да се у
све већем броју земаља, већ увелико проналазе нови извори и на
чини финансирања културе, који на тај начин треба да смање њено
класично буџетско финансирање. То се односи и на земље чији је
економски развој на високом нивоу и које имају изузетно развијено
тржиште уопште, а самим тим и тржиште културе, што само по
тврђује тезу да се на овај начин не смањује брига државе за култу
ру, већ напротив, да се она овако много ефикасније брине о њеној
будућности. Проналажење нових начина финансирања урбане кул
туре представља један од најважнијих задатака државно-правног
утицаја у овој области, али и утицаја свих других субјеката који су
заинтересовани за адекватан развој урбане културе код нас. Ту се
посебно истиче финансирање културе путем лутријских институ
ција, нови порески закони и политика смањивања ПДВ-а у разним
17) Стеван Мајсторовић, Култура и демократија, Београд, 1975, стр. 432.
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културним делатностима, партнерство бизниса и културе, као и
многи други видови подстицаја за развој ових активности које су
у складу са новим технологијама и уопште са новим концептном
развоја државе и друштва. Време које је пред нама ће показати на
који начин ће урбана култура у Србији реаговати на нове изазове
који се пред њом постављају у контексту њеног финансирања, али
оно што је за основну тему овог рада важно, јесте чињеница да ће
улога државно-правних инструмената као потпора овом процесу,
свакако бити од пресудног значаја, и да ће од тога у буквалном сми
слу, зависити и опстанак и културе уопште, али и урбане културе
Србије у будућности.

ПРАВНА УРЕЂЕНОСТ ПОЈЕДИНИХ 
КУЛТУРНИХ ОБЛАСТИ У СРБИЈИ
Основна претпоставка адекватне правне уређености урба
не културе и то у контексту опште поделе културе на одређене
области, је доношење добрих и квалитетних правних аката, ко
ји својим директним и индиректним утицајем на развој културе,
представљају основни предуслов за квалитетно вођење културне
политике. Примена два изузетно важна правна акта у области наше
културе, као што су Закон о култури и Стратегија развоја културе,
јесте изузетно важна, али не и довољна претпоставка за адекват
но правно уређење области урбане културе. Постоји и читав низ
других правних аката који чине основу легислативног уређења ове
области, без којих по нашем мишљењу, нема потенцијала за ква
литетан развој било ког аспекта наше културе. То практично значи
да се тек кроз адекватну правну уређеност културних области у
суштини успоставља систем на коме она функционише, чиме се у
ствари успостављају правила игре којих се морају држати сви су
бјекти који су на било који начин везани за урбану културу. Тако
се на најконкретнији начин испољава државно-правни утицај и на
развој урбане културе, који у складу са нивоом квалитета правних
аката, представља подстицај или кочницу њеног даљег развоја.
Имајући у виду изузетно сложену структуру комплетне мре
же правних аката којима се регулише област урбане културе, ради
лакшег разумевања система њиховог функционисања, можемо их
посматрати кроз њихову вертикалну и хоризонталну поделу.
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Вертикална подела правних аката
Вертикална подела правних аката којима се регулише урбана
култура се у суштини односи на врсте аката којима се она регу
лише. Ту се конкретно мисли на њихову поделу на законе, подза
конске и међународне акте, који сваки на свој начин представља
значајан правни извор регулисања различитих културних области.
- И поред позиције устава као објективно највишег правног
акта у сваком државно-политичком систему, за правно регулисање
одређене области живота, у функционалном смислу закони свакако
представљају најважније правне акте што је случај и у области ур
бане културе. За њих је због тога предвиђена и посебна процедура
доношења, која има за циљ да закони буду квалитетни и ефикасни
и као такви применљиви у пракси. Иначе, ова врло компликована
процедура траје више месеци, а понекад и више година и због тога
се закони не доносе тако често.
- Подзаконска акта у култури имају изузетно специфичан
значај, јер се њима суштински регулишу најпрактичнији аспекти
функционисања културе, што доводи до тога да они представљају
тачку најближег додира правних аката са праксом. Закони пред
стављају основ за доношење подзаконских аката, којима се тако
врши разрада одређених аспеката који се законима регулишу на
општији начин. С обзиром да подзаконске акте доносе Влада, ми
нистарства, али и сами градови, логично је и да их има много ви
ше од закона и да је с тога изузетно важно да се омогући њихова
адекватна доступност директним и индиректним корисницима у
пракси, чиме се обезбеђује правна сигурност и у области културе.
- Док су закони најважнији унутрашњи акти, за међународне
акте можемо рећи да су изузетно важни у контексту универзално
сти њиховог значења и њихове примене. Основна улога ових аката
је да обезбеде превазилажење националних граница као препреке
за универзално важење одређених правних аката, што постаје све
важнија карактеристика правних система земаља које теже глоба
лизацији као једном општем феномену савременог света. Тешко је
очекивати да ће међународни акти једног дана у целини заменити
унутрашње, али је свакако реална будућност ових аката у смислу
њихове пресудне улоге у стварању јединственог „правног тржи
шта“ које већ постаје уобичајена пракса у функционисању Европ
ске уније.
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Хоризонтална подела правних аката
Хоризонтална подела правних аката којима се регулише
област урбане културе, односи се на акте који на директан начин
регулишу ову област и на акте који то чине на индиректан начин.
- Правни акти којима се на директан начин регулише област
урбане културе у садржинском смислу имају карактеристику да се
односе искључиво на неку од области културе, а у формалном сми
слу, да се налазе у искључивој надлежности министарства надле
жног за послове културе, које је поред надлежности за доношење
ових аката, уједно надлежно и за надзор у њиховој примени. Ови
правни акти могу бити општег карактера, као што су Стратегија
развоја културе и основни закон о култури и могу бити појединач
ног карактера, када се односе на одређену област културе, а када
је реч о подзаконским актима, могу се односити на разраду одре
ђених аспеката закона из којих произилазе. У сваком случају, ови
акти су од изузетне важности за развој урбане културе и предста
вљају најважнији инструмент државно-правног утицаја на њу.
- Правни акти којима се на индиректан начин регулише
област урбане културе, представљају специфичан облик њеног
правног регулисања, јер поред тога што не регулишу директно
материју везану за културу, уједно је за њихово доношење и над
зор над применом, овлашћено министарство које није надлежно за
област културе.
С обзиром на ширину појма културе теоретски се сваки акт
може у некој мери односити и на област културе. Међутим, ми ће
мо издвојити акте који, иако индиректно, ипак у значајнијој мери
утичу на развој урбане културе, што их издваја од других аката
који немају ову карактеристику. То су следећи акти: Закон о утвр
ђивању надлежности АП Војводине, Закон о локалној самоуправи,
Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Кривични
законик, Закон о порезима на имовину, Закон о порезу на доходак
грађана, Закон о порезу на добит предузећа, Закон о акцизама, За
кон о планирању и изградњи, Закон о националним парковима, Ца
рински закон и Закон о ауторским и сродним правима.
У сваком случају из кратког увида у правне акте који на по
средан начин регулишу област урбане културе и тако врше утицај
на њен развој, јасно се може уочити да је и сама област опште
културе и поред својих евидентних специфичности, ипак функци
онално заснована на општем правном систему и да се због тога не
може посматрати изоловано и ван контекста општег развоја цело
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купне заједнице, који свакако има значајан утицај на појединачни
развој урбане културе.

ПРАВНА УРЕЂЕНОСТ СУБЈЕКАТА
У КУЛТУРИ У СРБИЈИ
Следећа важна тема која се намеће у контексту даље разра
де питања правног аспекта урбане културе у Србији, односи се на
анализу позиције субјеката у култури по питању њихове правне
уређености у нашем државном систему. С обзиром да се квалита
тивни ефекат правне позиционираности урбане културе најекспли
цитније уочава управо у оквиру система функционисања субјеката
у култури, непоходно је утврдити јасне корелације у односима и
међусобним утицајима између субјеката у култури и њихове прав
не регулисаности.
Као што је урбана култура у функционалном смислу изузет
но широко устројена, јер као што смо видели, у себи обухвата за
иста велики број најразличитијих делатности везаних за поједине
области културе, можемо констатовати да је њена позиција и у су
бјективном смислу на сличан начин постављена, јер у себи обухва
та широку лепезу појединаца, установа и организација као носи
лаца свакодневних активности у процесу функционисања урбане
културе наше земље.
Субјекти у култури су у складу са својим значајем за раз
вој урбане културе, адекватно позиционирани и у правним актима
којима се регулише ова област. Имајући у виду значај квалитета
њиховe регулације, неопходно је опсервирати и положај субјеката
у урбаној култури управо у контексту њиховог правног третирања.
Основни акт који регулише ову материју, јесте Закон о култури,
који заједно са још неким правним актима, детаљно уређује сва
организациона питања која су везане за њихово нормално функ
ционисање. Дакле, у складу са легислативном поделом, субјекте
у урбаној култури чине установе у култури, удружења у култури,
физичка лица као културни ствараоци и задужбине и фондације.
Закон о култури третира као субјекте у култури и привредне су
бјекте регистроване за културне делатности, као што су биоскопи,
издавачке куће, продуцентске куће и т.сл. Ова врста субјеката у
култури ће добијати све више на значају, када културна привреда
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постане равноправна привредна и културна грана и засебно поље
привредне, културне и државне развојне политике.18)

Установе у култури
Закон о култури дефинише установе у култури као правна
лица која су основана ради обављања културне делатности којом
се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање
потреба грађана као и остваривање другог законом утврђеног ин
тереса у области културе.19) Дакле, суштина постојања установа у
култури се односи на њихову обавезу задовољења потреба грађана
у области културе, чиме се практично прецизира и усмерава њихо
ва активност која је у том контексту и законски устројена.
- Што се тиче питања везаних за оснивање установа у култу
ри, законски је регулисано пре свега питање субјеката који су вла
сни за њихово оснивање. За наше законодавство је карактеристич
но постојање либералног система оснивања установа у култури,
јер оснивачи могу бити Република, аутономна покрајина, јединица
локалне самоуправе, као и друга правна или физичка лица.20) То су
штински значи да нема законских ограничења за овлашћена лица,
чиме је држава свој интерес за оснивање што већег броја установа
у култури практично материјализовала кроз овако постављен ли
берални систем оснивања установа. Истовремено је на овај начин
системски омогућен адекватан развој и урбане културе на нивоу
наших градова.
- Питање нивоа на коме се могу оснивати ови субјекти култу
ре је у директној вези са овлашћеним лицима која их могу основа
ти. Прецизније речено, када су у питању установе у култури јавног
карактера, оне могу бити осниване на републичком, покрајинском
и локалном нивоу, док с друге стране, када је реч о приватним уста
новама у култури, ово питање има сасвим другу димензију и ди
ректно зависи од амбиција оснивача и пословних планова за развој
установа које су основале. Чини се да је и у овом домену коришће
ња инструмената у вођењу културне политике, улога државе усме
рена ка стварању повољног правног амбијента за развој установа
у култури, који је уједно и основа општег развоја урбане културе
у нашој земљи. За закон о култури можемо рећи да је усаглашен
са овим тенденцијама, јер он не ствара препреке које би ометале
18) Весна Ђукић Дојчиновић, За регионализацију културне политике у Србији, Београд,
2000, стр. 380.
19) Закон о култури, чл. 22, op. cit.
20) Ibid., чл. 23.
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ове процесе, чиме се уједно омогућава стварање система по коме
ће менаџерске способности руководилаца установа бити основни
репер њихове позиционираности на културном тржишту. У том
контексту је такође неопходно и стварање правних предуслова за
даље јачање капацитета установа у правцу развоја културних ин
дустрија, без којих нема ни могућности за адекватан развој урбане
културе у блиској будућности.
Једини изузетак од овог либерално тржишног система у до
мену организације ових субјеката културе, представља могућност
постојања установа у култури од националног значаја, које се ина
че приоритетно финансирају из буџета, што је изузетна привиле
гија за исте.

Удружења у култури
Ова врста удружења грађана представља још један органи
зациони облик субјеката у култури који има одређене карактери
стике које га чине специфичним у односу на друге субјекте и који
на свој начин доприносе развоју урбане културе у Србији. Иначе,
држава користећи своје правне инструменте, врши утицај у овом
домену развоја културе тако што кроз постојање оваквих удруже
ња, омогућава релаксацију опште позиције културних стваралаца,
који тако могу на организованији и ефикаснији начин да решавају
свакодневне проблеме које имају у обављању својих активности
у култури или просто речено да ефикасније штите своја права и у
развоју културних активности на нивоу градова.
Правни основ за стварање система у коме могу функциони
сати ови субјекти у култури, представљају Закон о удружењима,
који регулише општа питања везана за положај удружења, као и
Закон о култури, који заједно са подзаконским актима који произ
илазе из њега, највише простора посвећује питањима везаним за
статус репрезентативности удружења у култури. У том контексту
Закон о култури има једну упућујућу норму, по којој се уметници,
сарадници, односно стручњаци у култури могу удруживати у удру
жења сагласно прописима о удруживању грађана.21) Тај пропис је
сте поменути Закон о удружењима, који дефинише удружења као
добровољне, невладине и недобитне огранизације, које су засно
ване на слободи удруживања више физичких или правних лица,
основаних ради остваривања и унапређења одређеног заједничког
или општег циља и интереса, који није забрањен Уставом или за
коном.22) Сходно томе, можемо рећи да када је реч о удружењима у
21) Закон о култури , чл. 55, op. cit.
22) Закон о удружењима, чл. 2. (Службени гласник РС, 51/09)

305

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 289-310.

култури, онда се ови циљеви и интереси односе на област културе.
И сва остала питања везана за рад удружења у култури, као што
су оснивање и назив, чланство и органи, упис у регистар, стицање
имовине и т.сл. регулишу се Законом о удружењима.

Физичка лица као културни ствараоци
Положај физичких лица као културних ствараоца јесте сва
како једно од централних питања културне политике сваке земље,
јер управо њихов положај представља јасан индикатор ефеката
успешно или неуспешно постављеног система државно-правног
утицаја на развој наше урбане културе. Поред тога, не треба посеб
но наглашавати, да су управо културни ствараоци основни носио
ци развоја урбане културе, чији је квалитет у директној корелацији
са квалитетом функционисања ове врсте субјеката културе.
Правно уређење позиције културних стваралаца, заснива се
пре свега на Закону о култури, али и на низу других законских и
подзаконских аката који су на директан или индиректан начин ве
зани за урбану културу и који регулишу одређене сфере функцио
нисања културних ствараоца. У складу с тим, можемо рећи да се
ови субјекти у култури деле на уметнике, стручњаке у култури, са
раднике у култури и извођаче културних програма. Поред тога, до
даћемо још две подврсте поменутих субјеката у култури који имају
префикс «слободни» и «истакнути» што представља изузетно зна
чајно обележје ових субјеката које им, сходно томе, обезбеђује од
ређене државне привилегије које релаксирају амбијент за њихову
стваралачку енергију.

Аматерско стваралаштво у култури
Аматерско културно и уметничко стваралаштво обухвата ак
тивности лица или групе лица која се без материјалне надокнаде
баве стварањем или извођењем дела из области културне и умет
ничке делатности.23) Због свог изузетног значаја за развој урбане
културе у Србији, аматеризам је своје правно утемељење нашао
пре свега у основном закону о култури и тиме заузео ону позицију
у културном систему Србије коју по свом значају свакако заслужу
је. Постоје мишљења да би историја српске културе била другачи
ја, што значи сиромашнија, ако бисмо изоставили културни амате
ризам, јер је учешће аматера у укупном културним достигнућима
Србије, веома значајно.24) Поред закона из области културе, за ову
23) Закон о култури, чл. 72, op. cit.
24) Василије Тапушковић, ,,Аматеризам у култури’’, Историја српске културе, Беогад,
1994, стр. 387.
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област су значајани и прописи који регулишу удруживање грађа
на, јер је управо у складу са њима, дозвољено удруживање лица и
група у аматерска културно-уметничка друштва и њихове савезе.
Ово је значајно због тога што тако створена удружења истовреме
но стичу статус субјекта у култури у складу са њиховом легисла
тивном поделом. У том контексту можемо рећи да су аматерска
удружења у култури, субјекти у култури који се без материјалне
надокнаде баве стварањем или извођењем дела из области култур
не и уметничке делатности.
Иначе, аматерско стваралаштво има изузетно дугу традицију
и велики значај у Србији, јер окупља велики број, како активних
учесника у раду аматерских удружења, тако и љубитеља ове врсте
уметности. Овај облик уметничког стваралаштва у Србији, доби
ја посебан третман када се има у виду његов двоструки значај за
општи развој друштва. Наиме, с једне стране њиме се подстиче
широка социјална кохезија и самим тим интеркултурална сарадња
међу народима у земљи и региону, а с друге стране, њиме се на нај
консекветнији чува традиција народног стваралаштва и врши њена
презентација заинтересованој јавности. Овакав дихотомни карак
тер аматерског стваралаштва, чини га културним благом Србије,
које сходно томе захтева и адекватно третирање у склопу општег
државно-правног утицаја на област развоја урбане културе.
У том контексту, Закон о култури подстицање аматерског
културног и уметничког стваралаштва третира као општи интерес
у култури, чиме је правно утемељена обавеза државе да различи
тим расположивим мерама и активностима доприноси побољша
њу овог вида стваралаштва. Међутим, поред републичког, постоји
јасно утемељена обавеза усмерена ка развоју аматерског стварала
штва и на градском нивоу. Наиме, културно-уметничка друштва,
као најеклатантнији пример аматеризма у култури, могу се удру
живати у савезе на нивоу више општина, града, Покрајине и Ре
публике, а све то ради остваривања система такмичења у аматер
ским програмима, едукације и програма развоја аматеризма сходно
одредбама закона. У том контексту јединице локалне самоуправе
имају обавезу обезбеђивања просторних услова за рад аматерских
културно-уметничких друштава, односно савеза и аматерских гру
па који реализују аматерске културне програме. Поред тога локал
на самоуправа обезбеђују и средства за реализовање програма који
су од локалног и регионалног значаја.25) На овај начин, чини се да је
извршен адекватни државно-правни утицај на развој аматеризма у
култури Србије, који представља добру основу за његово успешно
позиционирање у систему општег развоја наше урбане културе.
25) Ibid., чл. 72.
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THE LEGAL ASPECT OF URBAN CULTURE IN SERBIA
Summary
Considering the signific ance of the urban culture development
for the Serbian culture in general, the interest of the state to ensure
the ground for the actual development of this important social segment
is utterly understandable. The legal aspect of the development of ur
ban culture in Serbia is founded primarily on the influence of the state
and its laws realized through the system of established principles what
every developed society must to implement by actual public and legal
instruments. This influence is achieved through a whole set of legal acts
regulating this field and creating the proper legal background for the
development of urban culture in Serbia. This is a wery dynamic area
whose flexibility is based on adjusting the needs of the urban cultural
development.
The role of cities and towns is equally important as the role of the
state, since they have to create the best possible conditions for the highquality development of its culture through the synergy of its activities;
therefore, in the future this role must be on a higher level. In this con
text, we shouldn’t underestimate the role of entities and persons whose
energy and effic iency are fundamental resources for the urban cultural
development, and also motivating the state to use its instruments for the
further development of the urban culture in Serbia.
Key words: Culture, Urbane Culture, Legal Aspect, Serbia.
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Resume
Legal regulation of culture represents extremely important area
of human life. This aspect is especially important if we underlain the
fact that this problem has not been significantly studied in social sci
ences. The legal regulation of culture certainly has no less significant
impact on the cultural development compared with for example socio
logical, economic, or historical. This is the fact that all scholars should
be aware when they studied this phenomenon.
The legal system in which culture operates has very important in
frastructural role which is necessary for cultural development. Culture
is also one of the many factors that significantly influence on the nature
of political systems. It represents the set of all forms of cultural deve
lopments. They all are relied on legally regulated procedures, which are
very important for providing of free cultural development of all social
spheres.
Urban culture is an important element of culture. The role of
urban culture is equally important as any other aspects of culture. The
legal aspect of the development of urban culture in Serbia is founded
primarily on the influence of the state and its laws realized through the
system of established principles. This is a very dinamic area that deser
ves to be detaly studied by many social sciencies.

*

Овај рад је примљен 13. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
20. јуна 2011. године.
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МОРАЛНЕ НОРМЕ И ГРАЂАНСКО ПРАВО
СА ОСВРТОМ НА ПРАВА ПРОНАЛАЗАЧА
Сажетак
Предмет рада је анализа начина усклађивања грађанскоправних са моралним нормама, са акцентом на начину, код кога
правно допуштено понашање одређују моралне норме, на чије по
штовање правна норма обавезује, не наводећи их конкретно. Циљ
аутора је да укажу на проблеме који при примени оваквих норми
настају, углавном око утврђивања садржине морала. Аутори за
пример узимају Закон о патентима, који патентирање проналазака
допушта ако њихова комерцијална употреба, између осталог, неће
бити противна моралу. Констатујући да су биотехнолошки прона
ласци најчешћи предмет процене о којој је реч, аутори износе број
не аргументе против овакве регулативе, закључујући да она није
применљива у свакој грани права, а посебно не у патентном праву.
То нарочито зато, што се и проналазак који због неморалности ни
је патентиран ипак може користити. Стога је њихов предлог да се
моралност комерцијалне употребе проналаска не процењује када
он већ настане, у оквиру патентног права на основу правне норме
која упућује на моралне; већ методом преузимања моралних норми
у правне већ при регулисању (научних) истраживања која претходе
настанку проналазака.
Кључне речи: моралне норме, проналазак, патент, грађанско право.
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ПОСТАВЉАЊЕ ПРОБЛЕМА
Питањем утицаја морала на право, права на морал и другим
аспектима односа моралних и правних норми бавили су се многи
правни писци у разним државама и разним временским периоди
ма. Њихова мишљења су различита и крећу се од негирања посто
јања било какве везе између морала и права, тј. од става о њиховој
потпуној одвојености1) - до становишта о њиховој нераскидивој
повезаности, јединству, па чак и идентитету2).
У складу са чињеницом да су моралне и правне норме две
врсте друштвених норми које се међусобно разликују3), у савре
меној науци преовлађује мишљење негде између горе наведених
екстремних ставова, а то је да се оне међусобно надопуњују и да
„између њих нема ни радикалне супротности ни потпуног иден
титета“4). Општеприхваћени став у правној теорији данас је да су
правне и моралне норме у тесној вези, а њихов међусобни однос
треба да буде такав да су правне норме у што већој мери у складу са
моралним. Право зато често прописује оно на шта и морал обаве
зује; али емпиријски посматрано, поклапање морала и права ипак
никада не може бити потпуно: неке моралне норме нису погодне
да се укључе у право, неке правне норме су морално „необојене“,
а неке су из одређених разлога и супротне моралним – ма колико
то непожељно било5). Ипак, јасно је да ће право које је „подржано“
1) То је став позитивистичких теорија, по којима је право скуп процедура, лишених мо
ралног садржаја. Један од представника овог правца, Џ. Остин, пише: „Егзистенција
права је једна ствар; његова врлина или порок је друга“. Наведено према: Дејан Вук
Станковић, “Морал и право у савременој правној филозофији”, Филозофија и дру
штво, Београд, бр. IX-XX/2001/2002, стр. 205, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/03535738/2002/0353-57380209203s.pdf (18. 03. 2011).
2) То је становиште класичне, природно – правне теорије, која своје корене има још у ра
довима Св. Томе Аквинског, преко Хобса, Лока, Русоа.. О томе више: Дејан Вук Станко
вић, нав. дело, стр. 205.
3) За разлику од правних, моралне норме ствара дифузно, неорганизовано друштво, оне
су слободне и аутономне, па је санкција унутрашња (грижа савести), имају виши ниво
апстракције и већу снагу од правних, неписане су и теже је егзактно утврдити њихову
садржину итд.
4) Савремене теорије о односу морала и права заступају став о поларном карактеру овог
односа, тј. о њиховој релативноj супротности (почев од H. L. A. Hart-а, R. Dworkin-а
итд.). О томе више: Дејан Вук Станковић, нав. дело, стр. 204 и 207-209.
5) Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1989, стр. 833 (одредница
„Морал и право“). Уколико су друштвена заједница и њено право неморални, тешко
могу опстати на дужи период. О тоталитарним режимима и њиховом праву у овом кон
тексту више: Дејан Вук Станковић, нав. дело, стр. 206.
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моралом бити више поштовано, с обзиром на снагу морала и њего
ве унутрашње санкције6), а друштво успешније.
О граници до које усклађивање правних с моралним норма
ма треба да иде; као и о начинима на које се то може постићи тако
ђе се много расправљало7), а ми уочавамо и издвајамо два присту
па овом проблему8). По једном од њих, садржина моралне норме
се преузима правном нормом, чиме се морална норма претвара у
правну, а право се усклађује с моралом. По неким мишљењима
право је „минимум морала“ (Jellinek)9) и подразумева преузимање
бар оних моралних норми које су неопходне за одржање друштва.
Али, та квантитативно – квалитативна мера преузимања морала у
право може бити и другачија.
Други приступ је да се правном нормом пропише обавеза по
штовања моралних норми за одређену ситуацију, генерално, без
њиховог конкретног навођења или директног преузимања. Реч је
о правном регулисању, код кога садржина правног правила зависи
од моралних, на која се оно позива, па је морал на тај начин инте
грисан у право10). Морал заправо одређује границе правно дозво
љеног понашања. Одређени аутори ову врсту правних норми нази
вају бланкетним нормама11), које се у правној теорији12) дефинишу
као врста неодређених норми, којима није одређена санкција, већ
је препуштено надлежном органу да то учини нормативним актом
који сам доноси – у циљу њеног прилагођавања конкретном слу
чају. Други аутори13) овакве норме виде као норме чију садржину
6) Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1989, стр. 833 (одредница
„Морал и право“)
7) О томе више: Лон Л. Фулер, Moралност права, Правни факултет, Београд, 2001.
8) Трећи начин усклађивања права са моралом, којим се нећемо бавити овом приликом,
је спонтани «продор» морала у право, које није у складу с моралом, на тај начин што
се формира супротан обичај, који је у складу с моралом и који обеснажује «неморално
право». О томе више: Маријан Павчник, «Морал као извор права», Архив за правне и
друштвене науке, Удружење правника Србије, Београд, књ. XXXVIII, бр. 4/1982, стр.
451-452
9) У теорији је спорно у којој мери је овај став прихватљив и какав је његов смисао. Нама
је најближе виђење, по коме је право минимум морала у смислу да владајући, опште
прихваћени морал позитивно вреднује право. О томе више: Маријан Павчник, нав. де
ло, стр. 441-442.
10) О томе више: Маријан Павчник, нав. дело, стр. 446 и др.
11) Маријан Павчник, нав. дело.
12) Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1989, стр. 121 (одредница
„Бланкетна норма (пропис)“).
13) Иако се не изјашњава директно о томе, рекли бисмо да овакав став прихвата и Илија Ба
бић у свом раду “Добри обичаји, трговински обичаји и узансе – правила морала и извор
права”, Право и привреда, бр. 3-4/1997.
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чини правни стандард, који се у правној теорији14) дефинише као
неодр еђени појам, који (иако је увек исти) мења конкретну садр
жину зависно од конкретног случаја, а његово значење утврђује
орган који норму примењује – из истих разлога као и код бланкет
них норми. Као оправдање за коришћење норми које садрже прав
не стандарде наводи се чињеница да низ сличних ситуација, које се
по одређеним елементима ипак разликују, не би било целисходно
регулисати сваку засебно бројним нормама; али се оне због разли
ка не могу „покрити“ ни једном нормом с чврсто одређеним пој
мовима. У каквом су међусобном односу бланкетне норме и норме
које садрже правне стандарде и да ли се нека од њих може подве
сти под ону другу или не; као и да ли се метод усклађивања права
с моралом о коме је реч може назвати бланкетном или регулативом
путем правних стандарда – питање је којим се овом приликом из
разумљивих разлога не можемо бавити. Иако смо ближе идеји да
се овде ради о употреби правног стандарда, у наставку рада ћемо
метод усклађивања о коме је реч одређивати дескриптивно.
Код оба наведена начина усклађивања права с моралом – мо
ралне норме су не само материјални, него и формални извор права,
јер постају део правних норми. За сваки од наведених начина могу
се навести аргументи за и против.
***
Тема о односу морала и права је универзална, интригантна
и увек актуелна, али она није само теоријског карактера. Разуме
вајући значај усклађености права с моралом, законодавци су мо
рали искорачити из света идеја правних теоретичара и филозофа
и одабрати конкретан начин на који ће у стварности реализовати
тај циљ.
Анализом садржине великог броја по случајном узорку иза
браних правних норми из области општег грађанског права, као и
посебних грана које су се из њега развиле - што је предмет нашег
интересовања у овом раду - могли смо закључити да је међу њима
могуће наћи доста оних које су „морално индиферентне“ (технич
ке, процесне и сличне норме); али да је тешко наћи оне, које су
супротне моралу. То све ако морал схватимо као скуп правила која
одређују шта је у једном друштву добро, а шта зло (општеприхва
ћено одређење); и ако пођемо од претпоставке о нашем познавању
морала српског друштва данас. Из тога закључујемо да је основни
начин домаћег законодавца за усклађивање права с моралом (а из
14) Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1989, стр. 1227 (одредница
„Правни стандард“).
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правне литературе се може видети да је таква ситуац
 ија и у другим
државама) - преузимање садржине одређених моралних норми у
правне при њиховом формулисању, у већем или мањем броју. Овај
метод не захтева посебно коментарисање, разумљив је и не ствара
проблеме у пракси при примени оваквих норми, јер је њихова са
држина јасно одређена.
Али, анализом грађанско-правних законских текстова, уочи
ли смо и постојање таквих правних норми, у којима законодавац
користи и други поменути начин усклађивања, где се адресатима
правном нормом прописује обавеза поштовања моралних норми.
Ова обавеза по правилу иде „у пакету“ с обавезом поштовања им
перативних законских норми и/или јавног поретка. Поштовање мо
ралних норми је обично услов чијим се испуњавањем стиче одре
ђена (повољна) правна позиција, неко субјективно право и сл. - или
чијим се непоштовањем све то не може стећи или ће се изгубити.
Моралне норме на чије се поштовање обавезују правни субјекти се
при том не наводе конкретно, већ њихову садржину треба да утвр
ди онај орган, који норму примењује. Овакву формулацију свакако
прате све оне предности (могућност дужег важења правне норме),
али и мане (одређена правна несигурност), на које је већ указивано
у правној теорији када је реч о употреби правних стандарда уоп
ште15); али се у вези овог начина усклађивања права с моралом у
одређеним случајевима појављују и додатне дилеме, па ће њихово
изношење и наша даља разматрања бити усмерене само на овај на
чин усклађивања (грађанског) права с моралом.
Пре него што до краја определимо предмет свог рада и пре
ђемо на изношење дилема о којима је реч, морамо у вези начина
усклађивања права с моралом који ћемо коментарисати изнети јед
но запажање везано првенствено за домаће право, које уноси до
датне недоумице у ову проблематику. Наиме, један број законских
текстова16), који се служе наведеном методом, користи термин „мо
рал“ (јавни морал, морална норма, пословни морал); док се други
15) Миливоје Марковић, „Генералне клаузуле – фрагментарна скица за студију о правним
стандардима“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, 1968.
16) Видети: чл. 32, 43, 46 и др. Устава РС из 2006; Закон о адвокатури из 1998; чл. 29 Закона
о друштвеним организацијама и удружењима грађана из 1982; Закон о електронској тр
говини из 2009; Закон о инвестиционим фондовима из 2006; чл. 61 Закона о наслеђива
њу из 1995; чл. 11 Закона о спољнотрговинском пословању из 2009; чл. 38 и др. Закона
о привредним друштвима из 2004; чл. 8 и др. Закона о ознакама географског порекла из
2010. итд.
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текстови17) позивају на „добре обичаје“(или добре пословне обича
је), рекли бисмо у истом значењу.
Пример за то је рецимо Закон о облигационим односима (у
даљем тексту: ЗОО)18), који је до измена из 1993. за пуноважан на
станак облигационих права чији су извор правни послови (грађан
ски и трговачки), као услов предвиђао и њихову усаглашеност с
моралним нормама (социјалистичког самоуправног друштва – ка
кво смо у време доношења закона имали). Уколико су циљ, садр
жина, основ, рок, услов или предмет правног посла били противни
моралу, он је санкционисан ништавошћу, а моралне норме биле
су једна од граница аутономије воље странака. Од измена из 1993.
ЗОО термин морал замењује синтагмом добри обичаји, чиме ства
ра бројне недоумице и полемике у правној теорији и судској пракси
о њеном значењу19). Иако је већинско мишљење20), коме се и са
ми придружујемо, да добри обичаји свакако обухватају и моралне
норме, по нама ипак остаје отворено питање шта то још улази у
опсег појма добри обичаји, услед чега је била нужна замена син
тагме моралне норме овом другом. Језички и суштински се свакако
не може бранити став да се ради о синонимима. Иако и у домаћем и
у страним правима21) постоји општа сагласност око тога да се израз
добри обичаји не може схватити у значењу које има термин обичај;
сама употреба речи обичај у овој синтагми, која треба да значи не
што сасвим друго (морал) - свакако ствара одређену забуну22). Зато
има и мишљења23) да је, без обзира на већ општеприхваћено схва
тање добрих обичаја у смислу моралних норми, требало у ЗОО – у
задржати синтагму „моралне норме“. У правној теорији, међутим,
постоје различити ставови и о томе коју категорију моралних нор
17) Видети: чл. 1 Закона о сузбијању нелојалне утакмице Краљевине Југославије из 1930.;
чл. 2 Закона о сузбијању нелојалне утакмице и монополистичких споразума СФРЈ из
1974; чл. 22 Закона о трговини СРЈ из 1993; бројне чланове Закона о облигационим од
носима из 1978. итд.
18) Сл. лист СФРЈ 29/78, 39/85, 45/89, 57/89; Сл. лист СРЈ 31/93; Сл. лист СЦГ 1/2003.
19) Андрија Гамс и Љиљана Ђуровић, Увод у грађанско право, Научна књига, Београд,
1990, стр. 255.
20) О томе више: Слободан Перовић, “Појам и примена добрих пословних обичаја”, Прав
ни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 1/1982, стр. 20; Илија Бабић, нав.
дело.
21) Израз «добри обичаји» користи се и у француском, немачком и многим другим прави
ма, са сличним дилемама у погледу његовог значења.
22) У том смислу о односу обичаја, права и морала: Густав Радбрух, Филозофија права, Но
лит, Београд, 1980. Као оправдање за ову замену по нама не може послужити ни то што
је ЗОО у својој првобитној верзији говорио о моралу социјалистичког самоуправног
друштва, јер је ту формулацију било могуће изменити.
23) Илија Бабић, нав. дело, стр. 58.
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ми обухватају добри обичаји: моралне норме било које врсте или
само правила пословног морала24).
Без могућности да овом приликом улазимо дубље у наведену
проблематику, помињемо је једино у циљу коначног прецизирања
предмета нашег рада, који ће се свести на процену целисходности
коришћења методе усклађивања права с моралом о којој је реч са
мо у законским текстовима који изричито користе термин морал, а
не добри обичаји.
За разматрања о којима је реч изабрали смо пример Закона
о патентима25) из разлога што су у вези са њим, по нашем мишље
њу, дилеме о целисходности прописивања правном нормом обаве
зе поштовања моралних најјаче изражене и специфичне у односу
на друге законске текстове који користе сличну формулацију. Закон
о патентима у чл. 7 изричито предвиђа могућност стицања једног
апсолутног субјективног имовинског права (патента) тек уколико
комерцијална употреба предмета тог права (проналаска), поред
осталог26), не би била противна јавном поретку или моралу.

ОБЛАСТ ПРОНАЛАЗАШТВА КОЈА СЕ ДАНАС
НАЈЧЕШЋЕ МОРАЛНО ВРЕДНУЈЕ
Анализа доскорашње праксе у Србији показује да је изузи
мање проналазака из патентно-правне заштите због неусклађено
сти с моралним нормама рестриктивно примењивано. У Заводу
за интелектуалну својину забележен је врло мали број случајева
одбијања патентирања проналазака из овог разлога. Слична се си
туација може констатовати и у другим државама са сличном закон
ском регулативом27).
24) За овај став залажу се многи правни писци: Шиме Ивањко, “Више вриједе добри оби
чаји него добри закони”, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр.
6-7/1986, стр. 699-700; Славко Царић, Правни положај привредних организација, Цен
тар за привредни consulting, Нови Сад, 2000, стр. 232; Синиша Варга, Право конкурен
ције, Факултет за правне и пословне студије и Прометеј, Нови Сад, 2007, стр. 182.
25) Сл. лист СЦГ, 32/2004.
26) Патентирати се не могу ни: - проналасци који се односе на хируршке или дијагностичке
поступке, или поступке лечења који се примењују непосредно на људском или живо
тињском телу (осим проналазака производа, одн. супстанци и композиција које се при
мењују у том поступку); и - проналасци биљних сорти, животињских раса или битно
биолошких поступака за добијање биљке или животиње (изузев проналазака микроби
олошког или другог техничког поступка или производа добијеног тим поступком).
27) Постоје примери изузимања из патентноправне заштите проналазака контрацептивних
средстава (поједине земље Латинске Америке) или апарата за коцку (САД). Додуше,
могуће је да је у другопоменутом примеру искључењу из патентне заштите више до
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Но, то не значи да је овај основ изузимања мртво слово на
папиру и да је без икаквог значаја у патентном праву. Ситуација
би се значајно могла променити у савременом добу, које одликује
појава биотехнологије.28)
Под биотехнологијом подразумева се скуп техника које се
користе у циљу органских промена биолошког материјала29), про
мена у микроорганизмима, у биљкама или животињама; или у иза
зивању промена неорганских материја биолошким путем.30) Иако
открића из области генетике датирају још из XIX века, биотехно
лошка ера започиње открићем тзв. рекомбинантне ДНК технологи
је 1973. године. Научници Херберт Бојер (Herbert Boyer) и Стенли
Коен (Stanley Cohen) су утврдили да се ген једног може изместити
и рекомбиновати ’in vitro’31) са ДНК другог бактеријског организма
како би поново био убачен у први организам који би тиме стекао
карактеристичне особине другог организма.32) И док се употреба
рекомбинантне ДНК технологије сматра тривијалном када се при
мењује на бактерије, дотле је могућност манипулисања генетским
материјалом виших организама, а поготово човека, изазвало толи
ко моралних дилема, расправа и дискусија по питањима безбед
ности човека и животне средине, људске природе, еволуције, дру
штвене једнакости и људских права, да се у овој области појавила
нова наука: биоетика.
Биоетика је наука о моралном осмишљавању човековог жи
вота.33) У центру пажње биоетике је генетски инжењеринг хума
ним генетским материјалом, који се сматра оправданим само онда
када се предузима у сврхе лечења наследних болести. Ово стога
принело одсуство корисности него неморалност, јер се у праву САД услов моралности
проналаска не тражи.
28) Слична констатација: Hector MacQueen; Charlotte Waelde; Graem
 e Laurie, Contempro
rary Intellectual Property: Law and Policy, Oxford University Press, Oxford, 2008, стр. 424425.
29) То се односи и на ћелије или линије биљних или животињских ћелија, ензима, плазмида
и вируса.
30) Слободанка Јовановић, “Заштита интелектуалне својине у области биотехнологије”, У:
Избор објављених радова стручњака Завода 1920-2000, књига прва, (уредник: Милорад
Теслић), Савезни завод за интелектуалну својину, Београд, 2000, стр. 157.
31) In vitro [лат. у стаклу] - који се обавља под вештачким условима, у лабораторији. Су
протно: in vivo (Иван Клајн, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Про
метеј, Нови Сад, 2006).
32) Видоје Спасић, “Могућности заштите творевина из области биотехнологије по осно
ву интелектуалне својине”, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр.
11/2002, стр. 973.
33) Гордана Вукадиновић, “Хумана будућност и право – неки проблеми биоет ике”, Правни
живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 12/2006, стр. 736.
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што је добробит човека примарни интерес друштва. То је истакну
то и у чл. 13 Конвенције Савета Европе о људским правима и би
омедицини из 1997,34) према коме се захват на промени човековог
генома може предузети само ради превентивних, дијагностичких
или терапеутских циљева и под условом да није усмерен ка изази
вању ма какве промене у генима потомака.
Наследне болести су болести узроковане дефектима гена и
не могу се лечити деловањем на биолошке симптоме болести, већ
генском манипулацијом која за циљ има „да ген функционише без
дефектне (неисправне) производње протеина“.35) Ово је могуће, јер
је људски геном потпуно дешифрован и сачињена је целовита кар
тографија гена одговорних за особине, предиспозиције, способно
сти, па и за болести сваког појединца;36) а такође су развијене и тех
нике уношења здравих гена или полинуклеотида у људске телесне
ћелије (са дефектним геном, а ради њиховог лечења – тзв. соматска
генска терапија37)).
Међутим, пацијенти који пате од генетских болести и за које
је индикована соматска генска терапија нису толико бројни да би
истраживања фармацеутских и других биотехнолошких компанија
била исплатива, али се истраживања ипак настављају, а вредност
акција компанија које се баве различитим делатностима у области
биотехнологије је у енормном порасту на свим светским берзама.
То је у толикој мери изражено, да је својевремена експанзија пред
узећа из области информатичких технологија превазиђена, па се
може рећи да је биотехнологија, међу новим технологијама, фи
нансијски водећа.38) При свему томе биотехнолошка истраживања
све више постају глобални напор, о чему сведочи појава мноштва
34) Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to
the Application of Biology and Medicine (Convention on Human Rights and Biomedicine). Кон
венција је закључена у Овиеду (Asturias) 4. IV 1997; ступила на снагу 1. XII 1999; Срби
ја ју је потписала (као Државна заједница Србија и Црна Гора) 9. II 2005; а ратификовала
17. XII 2011. законом објављеним у Сл. гласнику Р. Србије - међународни уговори, бр.
12/2010.
35) Весна Клајн-Татић, “Етичка и правна питања генске терапије”, Правни живот, Удру
жење правника Србије, Београд, бр. 9/2006, стр. 404.
36) Гордана Вукадиновић, нав. дело, стр. 735. Зато се за човека тврди да представља „био
лошки компјутер са сложеним генетским програмима“ (Драгиша Миловановић, Поми
рити се са собом, Гоја, Београд, 2008, стр. 68).
37) Дејство соматске генске терапије остаје ограничено на особу која је овом третману под
вргнута, за разлику од генског трансфера на оплодним ћелијама и ембрионима који има
трајни наследни ефекат и стога је забрањен, и то не само у Европи. И у Америци је про
глашена забрана таквих истраживања (Весна Клајн - Татић, нав. дело, стр. 411).
38) Душан Дабовић; Ива Игњатовић, “Регулисање примене биотехнологије генетички мо
дификованих организама”, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр.
9/2006, стр. 721.
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нових биотехнолошких истраживачких средишта у читавом све
ту.39)
Поставља се питање: због чега се јавља таква диспропор
ција између великог обима и експанзије истраживања о којима је
реч и броја људи којима она могу помоћи? Очигледно је јасно са
гледавање могућности комерцијализације резултата истраживања
и успешно решење проблема прелаза са лабораторијског на инду
стријски ниво било узрок убрзаном развоју биотехнологије,40) чије
могућности далеко превазилазе оквир помоћи малобројним паци
јентима и чије се консеквенце не могу у овом тренутку ни предви
дети у свим аспектима. Наиме, „врло је могуће да ће једног дана
технологија управљена на болест, послужити развоју технологије
која ће бити употребљена за нетерапеутске сврхе“.41)
Дакле, из свега наведеног можемо закључити да су прона
ласци у вези којих се данас најчешће може поставити питање уса
глашености њихове комерцијалне употребе са моралним нормама
- управо проналасци из области биотехнологије.

ПРОБЛЕМ КРИТЕРИЈУМА РАЗГРАНИЧЕЊА
МОРАЛНЕ ОД НЕМОРАЛНЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ
УПОТРЕБЕ ПРОНАЛАЗАКА
На питање како разликовати оне биотехнолошке методе и
проналаске којима се унапређује живот људи од оних који прет
стављају потенцијалну претњу људском достојанству, у оквиру
биоетике се у овом моменту не може дати коначан и једнозначан
одговор.
С једне стране, страх од непознатог не може бити препрека
наставку истраживања у овој области, нити се напредак биотехно
логије може зауставити.
С друге стране, не постоји јединствено
виђење људске природе које би послужило усмеравању биотехно
логије. За сада је једини известан консензус постигнут у погледу
схватања да је свесно стварање генетички истоветних људских би
ћа противно људском достојанству и да представља злоупотребу
медицине и биологије.42)
39) Камил Идрис, Интелектуална својина – моћно средство економског раста, Завод за
интелектуалну својину Србије и Црне Горе, Београд, 2003, стр. 99.
40) Слободанка Јовановић, нав. дело, стр. 158.
41) Весна Клајн-Татић, нав. дело, стр. 403.
42) Марко Трајковић, “Биоетика као једна од парадигми савремене правне државе”, Правни
живот, Удружење правника Србије, Београд, бр.12/2006, стр. 942.
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У том смислу је у позитивном патентном праву Републи
ке Србије43) прописано да се патентом нарочито не могу штитити
проналасци: поступака за клонирање људских бића;44) поступака за
промену генетског индентитета гермитивних ћелија људских бића;
коришћења људског ембриона у индустријске или комерцијалне
сврхе;45) и поступака измене генетског идентитета животиња, ако
је вероватно да ти поступци изазивају патњу животиња, без пости
зања значајне медицинске користи за човека или животињу, као и
животиње које су резултат таквих поступака.46)
Набрајање биотехнолошких проналазака које не би требало
патентирати није коначно. Сагласно тачки 38. преамбуле Биотех
нолошке директиве Европске уније47) не могу се патентирати ни
било који други биотехнолошки проналасци чијом би се употре
бом вређало људско достојанство.48) Као примери наводе се про
43) Закон о патентима (Сл. лист СЦГ, 32/2004), чл. 7, ст. 2, т. 1.
44) Клонирање је сваки процес, укључујући и технику цепања ембриона, којим се ствара
људско биће истоветно (одн. чије ћелијско једро садржи исте генетске информације
постојеће у) другом живом или покојном људском бићу (видети Directive 98/44/EC of
the European parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotec
hnological inventions, recital 41). То што је клонирање људских бића предвиђено као
противно моралу наводи на забринутост творце биотехнолошке директиве у погледу
(хумане - прим. аутора) еугенике (Lionel Bentley & Brad Sherman, Intellectual Property
Law, Oxford University Press, Oxford, 2004, стр. 440). Еугеника је наука о условима под
којим се наследни недостаци организма отклањају, а добра својства усавршавају (Иван
Клајн и Милан Шипка, нав. дело).
45) Оваква формулација значи да са становишта патентног права коришћење људског ем
бриона у дијагностичке и у сврхе лечења није противно моралу. Обим примене ове
норме свакако зависи од тога како се тумачи индустријска или комерцијална употреба.
46) С обзиром да у процесу клонирања не долази до модификације живог бића, то је клони
рање животиња са патентно-правног становишта морално дозвољено. Али, то не значи
да у примени ове норме нема никаквих недоумица. Нпр. како поступити ако се за човека
или животињу постижу значајне медицинске користи, али уз патњу животиња? Односи
ли корист по човечанство превагу над патњом животиње? И како то измерити и упоре
дити? Да ли је довољно да је проналазач савестан, тј. да верује у постизање значајних
медицинских користи? И у ком моменту све то измерити и упоредити? Ако је то датум
подношења патентне пријаве према којем се и иначе утврђује испуњеност материјалноправних услова за признање права на проналазак, шта ако се патња животиње појави
или повећа након тог датума?
47) Directive 98/44/EC of the European Parliam
 ent and of the Council of 6.07.1998. on the legal
protection of biotechnological inventions; OJ L 213 of 30.7.1998, p.13
48) До повреде људског достојанства нарочито може доћи у случајевима када се биолошки
материјал издваја из тела живог човека. Иако би требало да буде неспорно да је за тако
нешто потребна сагласност тог лица, питање је да ли је оно свесно са чим се саглашава
и да ли има сазнања о висини финансијске добити коју прати патентирање тог биоло
шког материјала. У том смислу, осим повреде физичког интегритета, човек може бити
обманут, изманипулисан, обешчашћен, искоришћен и лишен права на сопствени, иначе
јединствени, генетски материјал (US патент бр. 4,438,032. Видети више: Vandana Shi
va, Protect or Plunder? - Understanding Intellectual Property Rights, Zed Books, London &
New York, 2001, стр. 6. О истој теми поводом случаја Howard Florey/H2 Relaxin [1995]
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налазак процеса производње немани (chimeras)49) из гермитивних
ћелија и проналазак поступка производње тотипотентних ћелија50)
човека или животиње.
Као што се може видети, данас се искључење из патентне за
штите проналазака чија би комерцијална употреба била противна
моралу „најчешће примењује на проналаске у области генетског
инжењерства у којима се манипулише генетским материјалом чо
века“.51) Забрана се заснива на страху од скрнављења људске при
роде и губитка људскости, тј. суштинског квалитета човека.
Али, за све досад наведено ситуација је јасна и непробле
матична, јер је „на делу“ метод преузимања конкретних моралних
норми у (патентно) правне норме, о коме је већ било речи. Као про
блем, међутим, и даље остаје питање како разграничити и утвр
дити да ли ће комерцијална употреба осталих биотехнолошких и
других проналазака, који у наведеним законским текстовима ни
су изричито поменути, бити у складу с моралом или неће, а што
се регулише чл. 7 Закона о патентима, према којем ће захтев за
признање патента бити одбијен уколико комерцијална употреба
проналаска није у складу с моралом. Ово смо окарактерисали као
проблем због бројних злоупотреба биотехнолошког знања, и то
почев од репродуктивног клонирања, односно фабриковања људ
ских бића,52) преко стварања монструма или нових психотропних
супстанци, па до биотероризма,53) при чему у биоет ици још увек
не постоји општеусвојен став шта јесте, а шта није недопустива
повреда људског достојанства, као моралног принципа. И док се
недостатак јединственог одређења људског достојанства у контек
сту биотехнолошких активности може оправдати тиме што су и
EPOR 541 види код: Hector MacQueen; Charlotte Waelde; Graem
 e Laurie, нав. дело, стр.
427).
49) Химера је чудовиште из старогрчке митологије која има главу лава, тело козе и реп зми
је или змаја (и уз све то бљује ватру). У контексту патентног права химера би било биће
чије би тело било састављено од делова генетски различитог порекла.
50) Тотипотентне ћелије су ћелије које садрже све генетске информације неопходне за раз
вој комплетног организма човека или животиње.
51) Слободан Марковић, Право интелектуалне својине, Службени гласник, Београд, 2000,
стр. 100. Иронија је међутим да најјачи етички лоби против патентирања проналазака
из области генетског инжењеринга чине европска национална удружења за заштиту жи
вотиња (Слободан Марковић, Патентно право, Номос, Београд, 1997, стр. 83).
52) Нпр. ради стварања генетске наткласе људи (Марко Трајковић, нав. дело, стр. 942) ге
нетским модификовањем интелигенције и физичких способности у циљу трајног задр
жавања политичке и социјалне доминације у друштву (Весна Клајн-Татић, нав. дело,
стр. 404/405).
53) „Историја човечанства не улива поверење у позитивне стране човекових моћи, када их
поседује“ (Весна Клајн-Татић, нав. дело, стр. 407).
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биоетика и биотехнологија нове научне гране које су, посебно у
домаћим условима, још у развоју, сматрамо оправданим питање да
ли је везивање могућности патентирања биотехнолошког пронала
ска за усклађеност његове комерцијалне употребе с моралом баш
прави начин за регулисање ове материје?
Наиме, што се патентног права тиче, проблем је у томе што
се њиме злоупотреба биотехнологије, рекли бисмо, не може спре
чити. Применом позитивног патентног права у погледу таквих
проналазака може се ускратити конституисање правног монопо
ла, тј. додела проналазачу апсолутног права које делује erga omnes
(патента), са свим последицама у погледу заштите и искоришћа
вања проналаска које иду уз то, али се не може забранити њихова
употреба. Тиме се у битној мери умањује значај законске одредбе
којом се из патентноправне заштите искључују проналасци чија би
комерцијална употреба била противна (јавном поретку или) мора
лу, тако да се заиста оправдано поставља питање о целисходности
њеног постојања.

МОЖЕ ЛИ СЕ ПАТЕНТНИМ ПРАВОМ 
СПРЕЧИТИ УПОТРЕБА ПРОНАЛАЗАКА
У НЕМОРАЛНЕ СВРХЕ?
Патентно право је правна надградња над односима комер
цијалне примене резултата људског интелектуалног стваралаштва
у области технике. Зато при примени патентног права садржину
резултата проналазачке делатности, по нашем мишљењу, не треба
разматрати са социјалног, психолошког или неког другог не-тех
ничког аспекта, па ни моралног. Навешћемо стога две групе аргу
мената у прилог тезе да вредновање будуће комерцијалне употребе
проналазака с аспекта моралних норми није најбољи метод ускла
ђивања права с моралом у овој области.
Прва група аргумената спада у категорију оних који би се
могли односити на начин усклађивања о коме је реч примењен у
било којој грани права, па и патентном. Ти општи, заједнички ар
гументи своде се на питање: може ли се егзактно утврдити садр
жину (неодређеног броја) моралних норми на чију примену правна
норма упућује? Код оваквог начина регулисања, наиме, садржи
на моралног правила се не може одмах и јасно видети из правног,
што је непожељна ситуација и за адресата норме и за орган који је
примењује. Утврђивање садржине моралне норме је компликована
323

СПМ број 2/2011, година XVIII, свеска 32.

стр. 311-336.

активност, понекад са несигурним резултатом, што ће се из наших
даљих излагања и видети.
Друга група наших аргумената је везана само за патентно
право.

Заједнички аргументи
Иако је морал објективно условљен, општи је став да га је
научно могуће само делимично утврдити, јер друштвена наука још
увек није толико развијена да за сваку друштвену групу одмах мо
же извести њен морал54). Могуће је само утврдити главна начела
морала и највише моралне вредности, као што је нпр. човечност55)
(мада се ни то шта се под човечношћу подразумева не може утвр
дити за сва времена и сва друштва) - па из њих изводити „ниже“
моралне вредности и начела. Утврдити само садржину моралне
норме притом није довољно, јер се мора утврдити и у ком обиму
је она релевантна за право, тј. у којој мери је у складу с правним
системом и његовим начелима56).
Нов проблем у вези утврђивања садржине морала је у томе
што се морал временом мења и што није јединствен за све дру
штвене заједнице, већ свака друштвена заједница од оних које ег
зистирају у истом времену има свој морал. Одређене групе у окви
ру исте друштвене заједнице имају такође свој морал, што значи да
је он „друштвено шаролик“, тј. поред „владајућег“ морала постоји
и много различитих, па и међусобно супротних морала у оквиру
исте друштвене заједнице - што отежава „искоришћавање“ мора
ла као извора права57). Та релативност морала иде дотле да чак и
сваки појединац има сопствени морал58) (с обзиром на разлике у
друштвеном положају), који се може, али и не мора поклапати са
моралом групе којој припада, шире друштвене заједнице, односно
54) Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1989, стр. 832 (одредница
„Морал“)
55) Више о томе: Радомир Лукић, Социологија морала, Београд, 1967, стр. 506-508; као и:
Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1989, стр. 832 (одредница
„Морал“)
56) Маријан Павчник, нав. дело, стр. 446.
57) Маријан Павчник, нав. дело, стр. 438 и 442.
58) „Фројд тврди, имајући у виду нагонску, импулсивну страну људске природе, да је пот
пуна хармонизација моралне свести, као облика друштвене цензуре, и свести поједин
ца, готово недостижна.“ Видети: „Појам етике и морала“, стр. 1, http://www.link-elear
ning.com/dlmaterijali/materijali/DLPE/SadržajNJpdf/PE-01.pdf (27. 04. 2011.).
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са „владајућим моралом“59). Пошто је и орган који утврђује садр
жину моралне норме, да би је применио на конкретни проналазак
и проценио да ли његова комерцијална употреба може бити не
морална - заправо појединац или неколико појединаца, питање је
колико су они у стању да разлуче свој сопствени морал или морал
групе којој припадају од класичног60), владајућег61) и/или просеч
ног морала – и која од наведених категорија морала треба да буде
референтна за процену? Ако узмемо да је просечни морал оно што
нам треба (што је најчешће мишљење), питање је како се он утвр
ђује? Да ли је просечни морал морално схватање просечног члана
друштва или је то „резултанта самониклих моралних опредељења
појединаца“62)?
И шта ако се тај просечни морални став још није формирао,
с обзиром да се у нашем случају углавном ради о биотехнолошким
проналасцима као новом типу проналазака, чија се суштина и до
мети још не могу ни спознати ни предвидети - што се из претход
них излагања могло видети? С друге стране, начин правног регу
лисања о коме је реч погодан је за области друштвеног живота које
се стално мењају, па правно правило, које одликује крута садржина
не може бити довољан показатељ правном субјекту како да се по
наша, већ се то препушта моралу, који је еластичнији. Али, дру
ги услов за овакву регулативу јесте да су те моралне вредности,
које треба да усмере понашање адресата норме, општеусвојене и
у складу с правним системом – да би могле одиграти ту улогу63).
Када је у питању биотехнолошко проналазаштво – рекли бисмо да
је први услов испуњен, јер се ради о области која „подноси“ дина
мично и флексибилно нормирање кроз позивање на морал. Али,
други услов недостаје – у овој области углавном нема ни до кра
ја формираних, а камоли општеусвојених моралних ставова, јер је
област релативно нова и непозната.
Задатак моралне норме, ако се тако можемо изразити, код
начина правног регулисања о коме говоримо је да посредује из
59) Мирољуб Симић; Срђан Ђорђевић; Дејан Матић, Увод у право, Правни факултет, Кра
гујевац, 2009, стр. 197.
60) Под класичним моралним вредностима се углавном подразумевају оне, које су зајед
ничке демократским друштвима.
61) Владајући морал се углавном схвата у смислу општеприхваћеног морала у једној дру
штвеној заједници.
62) Стеван Врачар, «Морално оправдање државноправних аката», Архив за правне и дру
штвене науке, Удружење правника Србије, Београд, бр. 2/1978, стр. 235, наведено пре
ма: Маријан Павчник, нав. дело, стр. 443.
63) Маријан Павчник, нав. дело, стр. 446-447.
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међу апстрактног правног правила и конкретне ситуације на коју
га треба применити, али по неким мишљењима64), којима се при
дружујемо, питање је да ли морална правила могу да буду сигуран
ослонац праву, јер су недовољно конкретизована и неодређена. За
то подржавамо залагања да управо законодавац треба да изричито
определи начела морала, ако их је могуће определити, стављајући
моралну норму у оквире правне; а не да прописивањем обавезе
поштовања морала као таквог „лоптицу“ пребаци субјектима који
примењују право.
Уз све то, не треба заборавити да морална правила предста
вљају и вредносни систем који је у сталној изградњи, као и да су
то правила која не морају настајати, као обичаји, дуготрајним по
нављањем, већ да то могу бити и тренутна понашања, везана за
свест човека о добру и злу65). За разлику од права, морал је ела
стичан, морална норма нема унапред чврсто утврђену садржину
попут правне, она је и ирационална и емоционална творевина66),
па је њена садржина тако посматрано донекле и „неухватљива“.
То представља посебно велики проблем при процени да ли треба
одбити патентирање одређеног проналаска због његове могуће не
моралне употребе.

Аргументи везани за патентно право
Чињеница да свако друштво има свој морал, тј. да је он и
просторно, географски условљен може довести до ситуације да
проналазак не добије патентну заштиту у једној држави, као не
моралан, а да је у другој добије. Јер, у другој држави се он можда
не сматра неморалним или се у тој држави као услов за доделу
патента не тражи процена усаглашености комерцијалне употребе
проналаска са моралним нормама. То је такође непожељна, а мо
гућа ситуација.
Затим, Конвенција о европском патенту67), коју је и Србија
ратификовала, предвиђа да се одсек за испитивање патентне при
јаве састоји од три члана који су – инжењери. Додуше, предвиђена
је и могућност да у раду одсека учествује још један члан који је
правник, када то “природа предмета захтева” (чл. 18. ст. 2 Кон
64) Маријан Павчник, нав. дело, стр. 449.
65) Мирољуб Симић, Срђан Ђорђевић, Дејан Матић, нав. дело, стр. 196.
66) Маријан Павчник, нав. дело, стр. 439.
67) Convention on the grant of European Patents (European Patent Convention). Конвенција је
закључена 5. 10. 1973, ступила је на снагу 7. 10. 1977, а Србија ју је ратификовала по
себним законом објављеним у Сл. гласнику РС – Међународни уговори, 5/2010.
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венције), тј. када се појави правно питање за које се у Водичу за
испитивање патентних пријава ЕПО-а68) или у јуриспруденцији
европског патентног права не може пронаћи решење. У поменутом
Водичу (VI,7.8) изричито се наводи да је ова ситуација могућа када
се питање, између осталог, тиче и проналазака чија би комерци
јална употреба била противна јавном поретку или моралу. Европ
ски завод за патенте, али и било који други национални патентни
завод, рекли бисмо, према саставу комисије који је наведен, ипак
није права институција за одлучивање о питањима која су од фун
даменталног етичког значаја.69)
Наиме, питање је да ли су и правници компетентни за утвр
ђивање садржине моралних норми, како би проценили да ли ће ко
мерцијална употреба проналаска бити неморална. Или, другачије
речено, да ли су инжењери мање компетентни за то? Чињеница је
да су и они припадници исте друштвене заједнице о чијем је мо
ралном кодексу реч, па су самим тим и њима, као и другим члано
вима те заједнице – познате њене моралне норме. Суштина питања
је: које би струке требало да буду лица, која бисмо могли сматра
ти компетентним стручњацима за утврђивање садржине моралних
норми, као предуслова за морално вредновање проналазака на на
чин који законодавац прописује – социолози, филозофи, правници
или је експерт за морал помало сваки човек? Можда би то и могао
да буде правник, али посебно образован и оспособљен да научним
методама утврди садржину моралних норми једне друштвене за
једнице. Чињеница је да просечан правник не располаже таквим
знањима70).
Чак и да садржину моралних норми егзактно утврдимо, оста
је још једно питање за решавање, ништа мање компликовано: пита
ње предвидљивости комерцијалне употребе одређеног проналаска
у неморалне сврхе. За неке проналаске је то једноставно утврдити,
али за неке није, чак и уз помоћ вештака. Који проценат шансе да
буде тако је довољан за санкционисање ових других проналазака
68) EPO - European Patent Organisation.
69) То, наравно, не значи да су инжењери људи који не знају шта је морално, већ само да
постоје институције које би по питању моралног вредновања биле компетентније. Код
нас би то могло бити министарство надлежно за људска права; или заједничко тело овог
и министарства надлежног за технологију; или посебна организација попут агенције за
(био)технологију или биоетику и сл. Обављање појединих послова у овој области могло
би бити поверено и Уставном суду.
70) У правној литератури се може наћи став да су многа питања везана за морал и право
„надправне“ природе, „тако да правник може на њих да одговара једино у сарадњи са
одговарајућим стручњацима“.(Наведено према: Маријан Павчник, нав. дело, стр. 442443).
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недавањем патентне заштите? Подсећамо, биотехнологија је у до
маћој држави и образованом лаику прилично нејасан појам.
Осим тога, оваквом законском одредбом често се врши и не
гативан утицај на “имиџ” патентног права, што као последицу има
да се у друштву према овој грани права заузима негативан став.
Ово стога, што се услед постојања поменуте законске одредбе у
оквиру патентног права врши морално просуђивање, па се путем
argumentum a contrario закључивања ствара претпоставка да је сва
ка комерцијална употреба патентом већ заштићеног проналаска морална.
Али, то са становишта друштвеног морала не мора да бу
де тако. Узмимо нпр. ген или делимичну секвенцу гена. С научне
стране то је специфична хемијска супстанца (целокупно човечије
тело може се разградити на хемијске елементе). У складу са тим
се у патентном праву заузима став да патентирање проналаска се
квенце или делимичне секвенце гена, под законом одређеним усло
вима, није неморално. Међутим, са становишта просечног члана
друштва, ген је живот, део живог бића, а конституисати имовинско
право на ‘животу’ је друштвено неморално.71)
На поимање патентног права у друштву то се може одра
зити тако што се патентно право не би посматрало афирмативно,
као правно утемељен подстицај техничко-технолошком и уопште
привредном развоју; већ негативно, као инструмент у функци
ји крупног капитала, мултинационалних и других компанија, ко
је привредну делатност обављају у високопрофитабилним инду
стријским гранама. Како уосталом другачије просечни грађанин
може објаснити могућност патентирања лека72), познатог хемијског
једињења, биолошког материјала, а нарочито елемената изолова
них из људског тела, осим интересима тржишно изузетно моћних
привредних организација у циљу остваривања екстра добити? Је
дино што се ту може рећи је да неадекватно морално вредновање
проналазака тако постаје основ за сумњу у (не)моралност патент
ног права уопште.
Све наведено указује на висок степен правне несигурности
за заинтересованог субјекта када један законски текст пропише
71) “Патентирање живих организама обезвређује људско друштво етички, еколошки и еко
номски доносећи економску корист шачици корпорација” (Vandana Shiva, нав. дело, стp.
6). Поменути аутор на истој страни цитираног дела наводи да се патентима (за биоло
шки материјал – прим. аутора) рефлектује људска ароганција кроз третирање научника
као ‘стваралаца’ живог света.
72) Патентирани лекови су знатно скупљи од тзв. генеричких фармацеутских производа
иако имају исти састав и исто дејство.
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обавезу да његово понашање буде у складу са моралним норма
ма, а посебно у патентном праву и области проналазаштва у којој
данас углавном настаје потреба за моралним вредновањем – у би
отехнолошком проналазаштву. Све то наводи на питање: да ли је
нужно морално вредновање проналазака баш у оквирима патент
ног права или је то могуће решити и на неки други начин и који би
то начин био?
Коначно, и ако се све разматране претходне „препреке“ око
утврђивања садржине моралних норми превазиђу и успе се са пре
цизном проценом да би комерцијална употреба проналаска могла
бити неморална, па се у складу са тим одбије патентирање прона
ласка – такав проналазак се ипак може користити. Проналазач
једино неће бити заштићен у односу на друга лица која би неовла
шћено користила његов проналазак, без плаћања накнаде за то. То
сматрамо крунским аргументом за нецелисходност усклађивања
права и морала методом коју користи Закон о патентима у чл. 7
који анализирамо. То је и разлог због кога би требало размисли
ти - има ли оваквој једној норми уопште места у домаћем патент
ном праву или би целисходније било регулисати истраживања која
претходе проналасцима, правним нормама у које су моралне вред
ности везане за ову област већ „уграђене“ (метода преузимања мо
ралне норме у правну).
Не само због примене патентног права као таквог, већ и због
интереса инвеститора сматрамо да би било добро да пре започи
њања инвестиционог улагања буде извесно да ли ће комерцијал
на употреба резултата истраживања бити противна јавном поретку
или моралу. Ако се то утврђује тек у патентно-правном поступку
онда то, с једне стране, дуго траје (поступак по приговору у слу
чају Harward / Onco mouse [1991] EPOR 525, трајао је читаву де
ценију) и бива и мучно и скупо, јер се у поступку појављују опо
ненти (Greenpeace, верске организације и др.) чије су идеологије
неспојиве с идеологијом профита и победе у суровој тржишној
утакмици. С друге стране, то бива касно, јер је током истраживања
потрошено већ толико средстава (то могу бити десетине милиона
долара) услед чега се више или мање отворено врши притисак дела
и јавног и приватног сектора да се по поднетој патентној прија
ви позитивно реши, без обзира на моралне дилеме.73) Признањем
таквог патента зачарани круг затвара се, а разрешење проблема
моралног вредновања проналазака одлаже. Супротно, изостанком
73) Изговор да би се ускраћивањем патентно-правне заштите у овим областима успорио
технолошки развој не може се прихватити, јер је познато да је остварење високих про
фита највећи подстицај за инвестирање. Доказ је развој информатике.
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условљености признања патента моралном подобношћу пронала
ска и његове употребе, поменутих проблема не би било, барем не
са становишта патентног права.
*
*     *
На основу свега у раду изнетог закључили бисмо да грађан
ско, као и друге гране права, треба да буде усклађено с моралом
друштвене заједнице о којој је реч и да та усклађеност треба да
буде тежња сваког законодавца, јер је то најкраћи пут до крајњег
циља сваког правног поретка – да га адресати поштују без државне
принуде. „Морално право“ има највише шанси за то из разлога које
не треба посебно објашњавати. Питање које је, међутим, диску
табилно јесте: да ли је сваки начин усклађивања права с моралом
подједнако прихватљив и делотворан?
Спонтани „продор“ морала у право је начин који одмах мора
мо одбацити као најнепожељнији, јер он заправо значи да је правна
норма неморална и да се паралелно с њом формирао супротни оби
чај, који је у складу с моралом и који обеснажује правну норму74).
Начин који морамо подржати као најцелисходнији и најнепробле
матичнији је када правна норма преузме садржину моралне.
Начин који ствара највише дилема, па смо се стога њиме по
себно и бавили у овом раду, је усклађивање које се врши тако што
правна норма прописује обавезу поштовања моралних норми гене
рално, без њиховог конкретног навођења, у циљу стицања одређе
ног субјективног права или повољне правне позиције. Са каквим
се проблемима сусреће субјекат који примењује овакву правну
норму - покушали смо да прикажемо на примеру једног од бројних
закона из области грађанског права који користе овај метод, а то је
Закон о патентима.
Да би проналазак могао да буде заштићен патентом – ње
гова комерцијална употреба мора бити, између осталог, и у скла
ду с моралним нормама. Проблеми и крајње консеквенце примене
овог метода усклађивања права с моралом код патентирања про
налазака су такви да, по нашем мишљењу, доводе у питање и саму
потребу за оваквим методом. Притом аргументе против наведеног
начина усклађивања можемо поделити у две групе: на оне, који су
заједнички за све случајеве у којима се примењује овај начин ре
гулисања; и оне, који су карактеристични само за патентно право.
Заједнички аргумент против начина регулисања о коме је реч
у било којој грани права је да је веома тешко егзактно утврдити са
74) Маријан Павчник, нав. дело, стр. 451 и др. О томе више: Ханс Келзен, Општа теорија
права и државе, Београд, 1951.
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држину моралне норме, на коју се правна позива, а која у крајњој
линији одређује и садржину правне норме. Разлози за то су бројни,
почев од чињенице да морал карактерише недовољна одређеност
и конкретност, као и еластичност и обликовање сваки пут изно
ва када настане одређена морална ситуација. Укратко, садржина
моралне норме није чврста, понекад је „неухватљива“ и као таква
неподобна да послужи као ослонац праву. Морал је и ирационал
на и емоционална творевина; систем је вредности који се налази у
сталној изградњи, а друштвена наука недовољно је развијена да би
научним методама могла поуздано утврдити његову садржину. То
посебно отежава релативност морала, тако да свако време и про
стор, као и свака друштвена група има свој морал (а ти морали мо
гу бити и међусобно супротни); па чак и сваки појединац има свој
морал. Зато се поставља питање како утврдити садржину тзв. про
сечног морала, а ако се то и учини – у ком је обиму он релевантан
за право, тј. у којој је мери у складу с правним начелима.
Уз наведене аргументе против начина усклађивања права с
моралом о коме је реч, заједничке за све гране права, морамо наве
сти и аргументе против, који су специфични само за патентно пра
во. Наиме, пошто се претходно питање: да ли ће њихова комерци
јална употреба бити у складу са моралом данас најчешће поставља
у вези са биотехнолошким проналасцима – морамо приметити да
се ради о једној релативно непознатој и новој области, чији су крај
њи домети углавном непредвидљиви, па још увек нису у потпу
ности формирани (а још мање општеусвојени) морални ставови о
тим питањима. Такође је дискутабилно у којој је мери могуће пред
видети моралност њихове будуће комерцијалне употребе. Имиџу
патентног права шкоди претпоставка, која се логично намеће, да
је употреба сваког проналаска који је патентиран – морална, што
не мора бити тако, као што је у раду показано. Посебно је питање
да ли су инжењери компетентни да морално вреднују проналаске;
и које би уопште струке требало да буде личност, компетентна да
утврђује садржину моралних норми и процењује да ли ће будућа
комерцијална употреба проналаска бити у складу са њима или не.
Непопуларна је и чињеница да се проналазак, чије је патентира
ње у једној држави одбијено због неморалности – у другој може
патентирати, јер се у њој такав услов не тражи или се не сматра
неморалним.
И коначно, крунски аргумент против моралног вредновања
проналазака у патентном праву је тај, што се и проналазак непа
тентиран због могуће неморалне употребе - може привредно иско
ришћавати, само што његов титулар неће бити обезбеђен дејством
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и заштитом коју имају апсолутна грађанска права, какво је и па
тентно.
С друге стране, комерцијална употреба проналазака којом се
крше моралне норме апсолутно је друштвено неприхватљива, што
је и став аутора овог рада. Где је онда решење?
Право решење, по нашем мишљењу, било би да се усвајањем
нових или допуном постојећих закона (о биотехнологији, фарма
цији, хемијској индустрији, заштити потрошача, животне средине
и др.) којима се регулишу производи, технолошки поступци и, по
себно, научна истраживања првенствено у области биотехнологије
- подвргну правној контроли тако што би се све ове активности ре
гулисале методом преузимања садржине моралних норми у прав
не. Тако би настанак евентуалног неморалног резултата био спре
чен у корену, уместо да се као сада, када проналазак (који се може
неморално користити) већ настане, „лоптица“ пребаци патентном
праву. Патентно право онда треба да тај резултат елиминише (по
некад под великим притиском јавности, потрошеног времена и
средстава); и то на основу правне норме чију садржину тек треба
да одреди садржина моралних норми на које се та правна норма
позива (чл. 7 Закона о патенту); а садржину тих моралних норми
тек треба утврдити уз све проблеме о којима је било речи – што
смањује правну сигурност. Чак и да цела та процедура буде успе
шно обављена и патентирање буде одбијено – не смемо заборавити
да се патентним правом комерцијална употреба проналазака про
тивно моралу не може спречити.
Стога би наш коначни закључак био да је усклађивање права
с моралом на наведени начин у оквиру патентног права неприхва
тљиво, па би одредбу о којој је реч из Закона о патентима требало
елиминисати. Онемогућавање комерцијалне употребе проналаза
ка у неморалне сврхе треба остварити другим путем, тј. директ
ним преузимањем садржине изабраних моралних норми у правне
у оквиру посебних закона који регулишу биотехнолошка и друга
истраживања, а која претходе и доводе до настанка проналазака - и
тиме онемогућити настанак проблема о којима смо говорили.
Додатна опција је да се морално вредновање проналазака
уместо од стране субјеката у патентно - правном поступку75) врши
пред другим државним органима, који би га спроводили у оквиру
других поступака: управног надзора, уставно-судског, казненог и/
или неког другог правног поступка. Тако се, по нашем мишљењу,
75) Реч је о посебном управном поступку за признање права на проналазак.
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морално неутралним патентним правом не би ни једној технологи
ји обезбеђивало морално покриће.

Nina S. Planojevic, Sinisa Dj. Varga

MORAL NORMS AND CIVIL LAW WITH
A VIEW ON INVENTORS’ RIGHTS
Summary
Subject of the paper is an analysis of methods of civil law - moral
adjustment. The emphasis is on the method where legal norm prescri
bes obligation to act in pursuance of moral. The aim of authors is to
point out on problems which may arise in the application of this kind
of legal norms, mostly in regard to contents of moral cognition. For
example in Patent Act is laid down that inventions are excluded from
patentability if their publication or exploitation would be contrary to
(ordre public or) morality. Starting from the fact that biotech inventions
are principally exposed to ethical estimation, authors represent a num
ber of reas ons against such kind of legal regulation, concluding that it is
not usable in every part of law, particularly in patent law. It is especially
because immoral invention can be commercially exploited anyway. Be
cause of that, their proposal is to take out ethical estimation of existing
invention on the basis of the legal norm that contains assignment onto
moral norm, but to introduce the taking moral norms over into legal
ones for the purpose of regulation of processes of (scientific) research
which precede to origination of inventions.
Key words: moral norms, invention, patent, civil law.
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Resume
The starting point of the paper is that civil as well as other parts
of law ought adjust to ethical norms. The question is: if any mode of
adjustment of law to moral equally acceptable in any part of law?
The most problematic is such normative method where an obli
gation to act in compliance to moral is prescribed in general without
precise determinacy of the rule. This way contents of legal norm com
prise moral, whose contents are unknown in advance. What kind of pro
blems jurists may face applying this kind of legal norms, authors show
on the example of Patent Act. In order to grant patent, it must be alleged
that commercial use of invention is in accordance with moral. Problems
and ending consequences of this method of law-moral adjustment show
that in the case of granting the patent, enforcement of that method arises
doubts of justifiab ility of the method as such.
The main rationale against mentioned normative method of mo
ral-law adjustment is that exact contents of moral norm, that is promp
ted by legal one to, may be detected very hardly. There are a lot of
reasons for that. Moral is not precise enough; it is elastic too much;
represents a group of norms highly based on emotions and some ‘inter
nal’ feeling; it is a value system in constant change so as comprehension
of ethics vary from territory to territory and on the same territory it is
different in different periods or in the same periods and territory nar
rower social groups, and individuals even, may have different moral
perceptions. Social science methods are not developed to the such point
contents of so relative phenomenon could be established exactly.
Except general ones, authors give reasons against prescribing le
gal norms with indeterminate contents, specific to patent law only. The
question of compliance of commercial use of inventions to moral prin
cipally arises in connection to biotech inventions. It is a new techno
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logy, pretty unknown, where conventional moral attitudes have not for
med yet. Additional problem is impossibility of anticipation of morality
of commercial use of biotech inventions in future. Patent law image is
harmed by assumption that any commercial use of any patented inven
tion is ethical, that is not always true. Furthermore commissions which
accomplish ethical estimation of biotech inventions are composed of
engineers mostly. Particularly important ques tion is who is competent
to deduce the moral norms contents regarding vocation. Additional pro
blem is absence of international harmonization of patent law that means
that refusing to grant patent based on immorality can not have an effect
in states whose patent laws lack this condition leading to different deci
sions as to the same subject.
The main rationale against ‘morality condition’ in patent law is
that immoral biotech invention can be commercially exploited irrespec
tive of the fact if patent is granted or no (in later solution only obtaining
of monopoly right for doing so would be failed).
At the other side any immoral commercial use of (biotech) in
ventions is socially unacceptable. Authors consider that the solution of
the situation would be adoption of new or supplement of existing laws
regarding biotech and other scientific research processes resulting in in
ventions using methods of taking over moral norms in legal ones in or
der to preclude origination of likely immoral results, instead of transpo
sition of problem to patent law. Final conclusion is that indeterminate
moral-law adjustment is unacceptable for patent law. As of a technical
nature predominantly, patent law has to stay ethically neutral avoiding
to provide a moral cover to any technology.

*

Овај рад је примљен 20. маја 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције
20. јуна 2011. године.
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Драган Траиловић
Институт за
политичке студије

СУМРАК ЗАПАДА

Приказ књиге „Сумрак За
пада“, аутор: Кристофер Ко
кер, издавач Досије, Београд,
2006, 222 стр.
Крај Хладног рата и преста
нак биполарне поделе света код
многих је побудило размишља
ња у ком правцу ће се кретати
односи између држава у пост
хладноратовској ери. Какав ће

систем међународних односа
сада настати и да ли ће устано
ве настале у току овог периода
опстати или се са нестанком
друге стране губи смисао њихо
вог постојања? Каква је судби
на Запада? Ова и слична пита
ња предмет су и књиге „Сумрак
Запада“, аутора Кристофера
Кокера, професора међународ
них односа на Лондонској шко
ли економије. Књига је настала
1998. године, а код нас преве
дена и из штампе изашла 2006.
године. Аутор књиге написао је
и предговор српском издању у
коме, наводећи нове околности
и догађаје који су се десили од
трентка када је књига написа
на до тренутка када је преведе
на код нас, истиче да се његови
ставови нису битно промени
ли и да оно што је тврдио тада
прихвата и данас. Наиме, аутор
у овој књизи заговара тезу да је
Западни савез, како га он нази
ва, настао као „производ једин
ственог скупа околности“ (стр.
18), а да по њему „не постоји
разлог због којег би он прежи
вео предуслове свог рођења“
(стр. 18). У основи овог раз
мимоилажења Западног савеза,
пре свега између САД и Евро
пе, лежи различито нормирање
и инструментализовање истих
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вредности које они деле, сматра  простора САД-а и Европе, пре
аутор. Битно је истаћи да аутор  свега Немачке, Француске и Ру
запажа и још неколико факто сије, које су у својој основи но
ра раздвајања Западног савеза, силе идеју атлантизма и Запада.
о којима није говорио у књизи, Аутор сматра, на пример, да ве
већ их наводи у предговору за лики значај за историју дваде
српско издање из 2006.године, а сетог века имају немачке идеје
реч је о различитом норматив и њени творци као што су Ниче,
ном гледишту о рату и религија. Хајдегер, Хусерл и други који
Он сматра да Сједињене Аме ма аутор посвећује своју пажњу
ричке Државе на рат гледају као кроз ово дело.
на „наставак политике другим
Концепт Запада који наста
средствима“, а Европа као про је у 19. веку по аутору је био
мовисање међународног права. „политичка конструкција за
Такође, аутор поставља и пита мишљена да подржи одређену
ње да ли „покрет конзерватив верзију цивилизације“ (стр. 41).
ног религијског ревивализма“ у Полазећи од становишта да су
Америци, јесте оно што њу мо околности током двају свет
же да раздвоји од Европе.
ских ратова узроковале наста
Аутор је књигу, како и сам у нак идеје Запада која се огледа
уводу наводи, поделио на три кроз савезништво у одбрани
тематске целине. Он нам кроз заједничких вредности засно
ова три дела даје приказ усло ваних на слободи и универзал
ва и разлога настанка, развоја, ним људским вредностима, као
али и размимоилажења у За тековинама америчке и фран
падном свету. Први део књиге цуске револуције, Запад се од
у поглављима Рођење Запада, ређивао у односу на оно што је
Англо-америчка имагинација и „не-западно“, односно супрот
Успон и пад атлантизма раз стављено овим вредностима.
матра услове, идеје и практич Аутор сада настоји да прикаже
не околности које су довеле до какви су били погледи Амери
настанка онога што се назива ке и појединих држава Европе
Атланском заједницом, односно у процесу формирања Западног
Западом. Он сматра да би се савеза, али и какве су биле њи
разумео појам Запада не може хове разлике у схватњу онога
а да се не пође од „филозофске шта је западна цивилизација.
свађе којој он дугује свој по Описујући нам британску ви
јам“ (стр. 22). Реч је о распра зију Запада он сматра да се она
ви између Гетеа и Хегела, али састојала у „искивању Атланске
и других мислилаца 19. века и заједнице“ док се америчка ви
надаље, садржане у филизоф зија састојала у „искивању аме
ским и књижевним делима са ричког века“ (стр. 73).
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Међутим, аутор надаље ис
тиче да је од 1941. године до
шло до промене свести и да
су земље Запад „откриле једна
другу“. Тада долази до форми
рања Западног савеза, чији пут
настанка почиње потписива
њем Атланске повеље и касније
оснивањем НАТО-а. Идеја За
пада, била је најзаступњенија у
англо-америчкој имагинацији,
сматра аутор. У складу са тим
аутор даје опис како је и зашто
Велика Британија била накло
њенија атлантизму него „кон
тинентализму“. Такође, аутор
објашњава зашто атлантизам,
по њему, није заузео трајније
место у европској имагинацији,
истичући да Атлантски савез
никада није постао оно што су
његови оснивачи желели, „пра
ва политичка заједница“, наво
дећи пример НАТО-а, који по
њему, није постао ништа више
од „антисовјетске коалиције у
свету у којем више не постоји
Совјетски Савез“ (стр. 91).
Други део књиге кроз неко
лико поглавља даје увид у на
стајање још једне идеје која је
ако не супротстављена оно по
одређеним елементима друга
чија од атлантске, то је европ
ска идеја. Заједничка историја
повезала је Америку и Европу,
међутим већ 60-их година 20.
века, сматра аутор, „постало је
потпуно очигледно да европска
визија будућности није и аме
ричка“. У поглављу „Францу
ска и европска визија“, аутор

наводи да се француска идеја
Запада огледала у партнерском
односу између САД и Европе, а
не у подређивању нормама ан
гло-америчког света. Битни пој
мови у складу са овим по ауто
ру су сада „искивање европске
свести“ и „европски есенција
лизам“.
Трећи део књиге анализира
појаву нових изазова вредно
стима западног света, као и да
ли они као такву могу да доведу
до његовог поновног „превред
новања“. Реч је о имиграцији,
исламском ревивализму и еко
номском и политичком јачању
источне Азије, пре свега Кине.
Аутор у овом делу књиге раз
матра могуће начине понаша
ња ових изазивача и како ће они
као такви утицати на будућност
Запада и његових вредности.
Аутор сматра да мултикултура
лизам који карактерише Европу
и Америку, подстиче значај ко
муникације међу културама као
и њихово „превредновање вред
ности“ као услова њиховог оп
станка. Аутор закључује да „у
току друге половине двадесетог
века, главна линија борбе Запа
да за будућност, уместо капита
лизма постала модерност“(стр.
213).
На крају књиге аутор поста
вља три, како их назива „акси
ома сумрака“, којима описује
разлоге опстанка или нестанка
Западног савеза. Они су: 1. „Са
вез не може дуго опстати ако
постоји противуречност изме
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ђу онога што каже и онога што
му је намера да његови ставо
ви значе“; 2. „Савез неће дуго
преживети иронију створену
између појаве и стварности“;
3. „Савез не може дуго да над
живи разлику између онога што
говори на својим коминикеима
и онога што ради у свету као це
лини“. (стр. 218-221).

Аутор, може се закључити
из целине књиге, није потпу
но песимистичан по питању
опстанка Западног савеза. Он
сматра да можда обе стране
и Америка и Европа у свом
будућем одношењу требало
више да своје везе заснивају
на интересима него на зајед
ничким вредностима, јер ка
ко он каже: „укратко, ако су
вредности проузроковале ро
ђење Западног савеза 1949.
године, када је био суочен са
колективном претњом од ко
мунизма, покушај Европске
уније и Сједињених Држава
да после 1989. године изве
зу различите међународне
норме, прети да их раздвоји“
(стр. 10).
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ПОЛИТИЧКА МИСАО
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Зоран Аврамовић, Поли
тичка мисао Милоша Црњан
ског, Институт за политичке
студије, Београд, 2010.
Српски писци од почетка
XIX века се, поред своје основе
делатности, паралелно баве и
политиком. Од Доситеја и Вука,
до данашњих дана, књижевни
ци свих жанрова су изражавали
своје политичке ставове. Су
срет писаца и политике се одви
јао на три основна нивоа. Нај
пре, може се говорити о личном
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и групном ангажману књижев
ника, затим на нивоу семан
тизације политике у њиховим
делима, а можемо говорити и о
„политичком читању“, тј. ути
цају књижевних дела или поли
тичких ставова књижевника у
јавном животу. Право књижев
ника да учествује у политич
ким пословима заједнице је не
спорно, јер је гарантовано свим
грађанима. Са друге стране,
потребно је узети у обзир фе
номен малих култура, у којима
интелигенција преузима важне
јавне послове. Друга парадигма
је нарочито занимљива у слу
чају Србије, у којој уплив књи
жевника у политику не престаје
након формирања основних ин
ституција државе. Српска поли
тичка култура је особена, јер је
заснована на наслеђу борбе за
слободу, што се може узети као
једно од објашњења за литера
ризацију политике.
Овај увод проф. др Зорана
Аврамовића, нужан је као обја
шњење за тему којом се бавио у
својој књизи „Политичка мисао
Милоша Црњанског“. Наиме,
аутор у уводу наглашава да се
два писца посебно издвајају по
свом књижевном ангажману у
XX веку. До Другог светског ра
та то је био Милош Црњански,
а након Другог светског рата
Добрица Ћосић. Аутор се одлу
чио на представљање политич
ке мисли Милоша Црњанског у
периоду након Првог светског
рата, јер сматра да мисао књи

жевника помаже осветљавању
појмова и појава које одслика
вају друштвену и политичку
стварност времена у коме су
живели.
Књига је подељена на два
основна дела. У првом делу, на
званом Разумевање политичке
стварности, аутор је објаснио
зашто је политика привлачила
Црњанског, какво је било њего
во разумевање политике и по
литичких гледишта, али и изнео
запажања Црњанског о питању
Европе, бића српског народа,
Краљевинe Југославијe и њеног
односа са суседним државама.
За разумевање ставова Мило
ша Црњанског значајно је и по
главље у коме аутор разматра
портрете српских политичара
и дипломата које је Црњански
оставио.
Други део књиге, назван По
литичко мишљење, представља
покушај аутора да на основу
текстова Црњанског подробније
опише његове ставове о држа
ви, нацији, монархизму, либе
рализму, демократији, маркси
зму и комунизму, историји и
пацифизму.
Важно је запазити да аутор
на почетку сваког поглавља из
лаже теоријске постулате и об
јашњења везана за тему којом
се то поглавље бави, да често
покушава да сврста Црњанског
и његову мисао у одређени тео
ријски оквир, али и да истакне
његову оригиналност у схвата
њима.
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Црњански показује своје
интересовање за политику од
1923. године, када је већ био
афирмисани књижевник. Аутор
наглашава да Црњански ни
је био партијски човек, нити је
имао спољашњу мотивацију за
политички рад – сјај, славољу
бивост, материјалну добит и
власт, већ његове мотиве при
писује личним животним иску
ствима. Према мишљењу ауто
ра, покретач мисли Црњанског
је морала бити несигурност
индивидуалног постојања (због
учешћа у Првом светском ра
ту, и емиграције након Другог),
али и неизвесни живот нацио
налне заједнице (стр. 13). Њего
во образовање, интелектуалне
способности и редак дар запа
жања су га навели да прихвати
изазов који је политика поста
вљала пред сваког интелектуал
ца – да делује у јавном животу
заједнице. Политика је за Цр
њанског представљала борбу за
власт, али и за опште интересе
заједнице, а сматрао је да од
говоран појединац не треба да
стоји по страни.
Како је Црњански деловао
у јавном животу? Аутор је свр
стао предмете његовог интере
совања и повода за писање у три
групе. У унутрашњој политици
Црњански се бавио национал
ним и државним проблемима
Краљевине Југославије, на иде
олошком плану развоја Европе
Црњански критикује комуни
стичку идеологију, а на међуна
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родној сцени покушава да уочи
намере водећих политичара, на
рочито према Југославији.
Осећај одговорности који је
Црњански поседовао се не мо
же одвојити од његових инте
лектуалних, емоционалних и
етичких особина. Аутор најпре
наглашава да је Црњански био
искрен, поседовао је неопход
ни морални интегритет, али и
отвореност у мишљењу (стр.
15-16).
Разумевање политике, што
је тема другог поглавља, је
особено. Политичка мисао Цр
њанског укључује формулиса
ње апологетских судова, али
и критику лоше праксе у Кра
љевини Југославији. Текстови
Црњанског представљају одраз
његовог политичког запажања,
личног искуства и коришћења
библиографских извора. Оцене
које је он давао су варирале од
објективних до емотивних, јер
га је одликовала велика психич
ка енергија. Аутор се подроб
но бавио и начином на који је
Црњански разумевао политику.
„Црњански је политику разу
мевао као ненасилну јавну де
латност која брани или напада
неки систем партикуларних
вредности.“ (стр. 23) Иако је
Црњански критиковао насиље
као средство политичке борбе,
сматрао је да је употреба фи
зичке силе оправдана када је у
питању национална борба за
слободу. Како аутор наглашава
и касније, Црњански је водио
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рачуна о терминологији коју
употребљава – постоје против
ници или супарници, а не не
пријатељи (стр. 24). Аутор у
овој фази разматрања, наводи
основна схватања Црњанског о
политичким партијама, полити
ци као јавном животу и избори
ма, као и разликовању државе и
политике. Аутор такође износи
оцену коју се често понавља у
књизи – искази Црњанског че
сто нису били довољно конзи
стентни и кохерентни, и он че
сто није довољно развијао своју
основну мисао.
Та констатација аутора је
веома важна за други део овог
поглавља, који се бави одно
сом Милоша Црњанског према
фашизму. У току XX века, како
примећује аутор, противника
је било најлакше идеолошки и
етички дисквалификовати тиме
што ће му бити приписан фа
шизам. Та судбина је задесила
и Милоша Црњанског, због че
га је аутор сматрао нужним да
истражи те наводе. На почетку
аутор констатује да је фаши
зам који је Црњански наводно
пропагирао у својим делима
представљао пропаганду ме
ђуратних комуниста (стр. 30).
Црњански је упућивао крити
ку комунистичком радикали
зму и нихилизму, због чега се
аутор касније концентрише на
проучавање излагања Црњан
ског о фашизму и компаратив
ну анализу његових текстова
и фашистичких идеја. Иако је
напоменуо да се неки консти

тутивни елементи ових режима
могу наћи код Црњанског, аутор
закључује да се за Црњанског
може рећи да је био најближи
конзервативном историзму. Ме
ђутим, аутор је указао да је по
неким питањима Црњански био
и веома модеран, нарочито у
питањима која су се тицала пра
ва жена, односа између генера
ција и романтичарских тежњи у
Немачкој након Првог светског
рата. Због тога аутор наглашава
претпоставке које су неопходне
за разумевање политике у тек
стовима Црњанског. То су: пси
холошка структура његове лич
ности, његов службени положај
у дипломатском апарату и има
нентна обележја феномена по
литике као прагматичног под
ручја живота (стр. 46). Аутор
нас упућује да приликом чи
тања текстова Црњанског пра
вимо разлику између његовог
властитог гледишта и излагања
фактографске грађе, а нарочито
да обратимо пажњу на текстове
кроз које провејава доминација
државног интереса (стр. 40). У
политичкој мисли Црњанског
се преплићу разум, страст, ин
терес и воља. Међутим, аутор
подвлачи да Црњански не одба
цује темељне вредности поли
тичких права и слобода али их
функционализује, односно при
лагођава их контексту и држав
ном разлогу.
У Европи између два рата
могу се наћи противречности
какве се не памте у људској
историји. Аутор зато претен
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дује да реконструише схватање
политичких идеја и концепције
држава у којима је Црњански
боравио, начин разумевања до
гађаја којима је присуствовао и
угао из кога је осветљавао глав
не европске политичке актере
(стр. 52).
Црњански је у том периоду
био у дипломатским представ
ништвима у Берлину и Риму, а
уз то је често путовао, у Шпа
нију (као извештач за време
грађанског рата), и у земље
Северне Европе. Међу најза
нимљивије ставове Црњанског
сврставају се ставови о наци
онал-социјализму у Немачкој.
Приликом полемике са страном
штампом, која према мишљењу
Црњанског није разумела да је
немачка спољна политика окре
нута миру, Црњански је испо
љио велику заблуду, која указује
да се превише ослањао на зва
ничне ставове. При том је изо
стала опрезност и критички од
нос, који му иначе није мањкао
(стр. 73). Такође, инсистирање
да Хитлерова лична власт пред
ставља гаранцију мира, аутор
тумачи потребама дипломатске
службе у којој је Црњански ра
дио. То се нарочито испољава
за време његовог службовања
у Риму, када Црњански упућује
комплименте Италији и њеној
штампи, што аутор приписује
вероватној суфлажи од стране
председника југословенске вла
де Милана Стојадиновића (стр.
92).
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Једна од најважнијих тема
којом се Црњански бавио, било
је питање српства. Аутор је овој
теми посветио посебно погла
вље. Темељне институције које
је Црњански проучавао биле су
држава и црква. У оквиру про
учавања државе, Црњански је
пошао од српске средњовековне
државе и Стефана Немање. Па
радигму коју је том приликом
успоставио – реконструисање
државе по моделу унутрашњих
и спољашњих непријатеља и
династичко право као извор по
литичке власти, Црњански је
користио и у разматрању дру
штвених и политичких питања
у Краљевини Југославији (стр.
102). Иако је цркви приписи
вао улогу чувара духовне снаге
српства кроз векове, Црњански
је том схватању супротстављао
живот у цркви који је непосред
но био у прилици да види. Због
психолошке потребе да сачува
углед и моћ историјских теме
ља српског народа, он је пре
ћуткивао чињенице или је ло
кализовао проблеме. Аутор нам
скреће пажњу на чињеницу да
је код Црњанског очигледан за
нос када пише о бићу српског
народа, али се разлике уочавају
кад описује неку конкретну си
туацију (стр. 121).
Прилагођавање чињеница
тренутним околностима и по
требама код Црњанског је уоч
љиво и у ставовима о српским
политичарима и дипломатама.
Имајући у виду његов положај
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нижег чиновника у спољно
политичком апарату, аутор по
ставља питање да ли мемоари
Црњанског имају било какву
вредност, и износи свој став да
та вредност није велика са ста
новишта историје дипломатије,
али су мемоари важни са стано
вишта целокупне дипломатске
реалности (стр. 125). Полазна
претпоставка Црњанског је да
су за „наше несреће“ одговор
ни краљевски посланици (стр.
134). Веродостојност извора
које је Црњански користио је
упитна, јер се често о лично
стима о којима је писао распи
тивао код својих познаника и
прихватао је посредне судове о
људима. Приликом упућивања
критике, Црњански је апстра
ховао делатност амбасадора од
међународних
констелација.
Занимљиво је да чак и када је
писао са временске дистанце,
није могао да се ослободи пси
холошких и идеолошких факто
ра, мада аутор запажа је у тим
ситуацијама удео појмовног
мишљења знатно израженији
(стр. 142).
Већ у наредном поглављу
аутор покушава да нам прибли
жи схватања Црњанског о Кра
љевини Југославији, нарочито
о начину настанка заједничке
државе. Док је са једне стране
тврдио да главну заслугу тре
ба приписати српској војсци, с
друге стране је сматрао да је до
уједињења дошло због нагона
за јединством, или због исто

ријске нужности. У покушају
објашњења настанка заједнич
ке државе, Црњански је, према
суду аутора, комбиновао детер
министичке и волунтаристичке
концепције друштвених крета
ња, али на изразито некохерен
тан начин (стр. 156).
Црњански је био убеђени
централиста. Сматрао је да је то
лек против јавашлука и морал
не аномије друштва. Поред то
га што је аутор идентификовао
мотиве Црњанског за антифе
дералистичке ставове, наводи
и речи самог Црњанског да су
његова политичка осећања не
искорењива (стр. 166).
Црњански нарочиту пажњу
посвећује односима Краљеви
не Југославије са суседним др
жавама, јер у некима од њих
види претњу за опстанак своје
државе, пре свега у Италији,
Мађарској и Аустрији. Прили
ком давања својих оцена о Ма
ђарској и Аустрији, Црњански
је користио методе негативне
аналогије и позитивног приме
ра, односно упоређивао је од
нос ових држава према Југосла
вији са односом њених ранијих
непријатеља. Црњански је раз
матрао и положај Мађара и Не
маца у Војводини, али и однос
Краљевине СХС са суседима. И
једно и друго је било са аспек
та државног разлога, при чему
је прибегавао и вербалној агре
сији (стр. 190-191) да би одбра
нио своју државу. Црњански је
сматрао да је наjсветији задатак
власти одбрана државне цели
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не. Из тога аутор закључује да
је Црњански нову државу носио
у срцу и сновима, и није могао
да развије рационалан однос
према ревизионистичким сна
гама (стр. 192).
Ауторове оцене ставова Цр
њанског о политичким појмо
вима у другом делу књиге запо
чињу ставовима о држави.
Црњански појмовно не раз
граничава државу и друштво.
Настанак државе представља
физичко остварење политич
ког идеала једног народа (стр.
193). Према мишљењу Црњан
ског, за стварање државе је по
требан политички занос (који
он види код Светог Саве, Ка
рађорђа и краља Александра
Карађорђевића), али и посебна
способност народа. Постоје три
међусобно неусаглашена чини
оца настанка државе: физичка
сила народа, занос/идеје елите,
тј. династије, и политичка воља
народа.
Политичке расправе које су
се водиле у време док је Црњан
ски стварао су обележене непо
стојањем јасне границе нације,
национализма, расе, словенства
и народа, због чега аутор види
потешкоће приликом покушаја
да схватања Црњанског о на
цији уклопи у теоријску кла
сификацију. Црњански је био
најближи етничким теоријама о
заједничком пореклу, традици
ји и обичајима, али се уочавају
и трагови психолошких теор ија
(заједничка историјска судбина)
и елементи модерних политич
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ких концепција, при чему пре
овладавају концепције у складу
са друштвеним околностима и
психичким диспозицијама (стр.
199). Социјални основ нацио
налне идеологије су сељаштво
и делови радништва, док је пре
ма грађанском слоју Црњански
углавном гајио неповерење.
Црњанском је политичка ди
мензија националног питања
представљала опсесију, јер је
бранио југословенски државо
творни национализам.
Поглавље о монархизму
аутор почиње констатацијом да
је Црњански посебно био при
вржен институцији монархије,
не толико због личног искуства,
колико због укорењености мо
нархистичке традиције у поли
тичкој пракси и свести српског
народа, што аутор потврђује
примерима из правне теорије
(стр. 205). Црњански је дослед
но заступао гледишта о инте
гративној функцији монархије.
Појам политичког либерали
зма, предмет још једног погла
вља, код Црњанског није био
конзистентан, већ је то зависи
ло од емпиријских ситуација.
Код Црњанског се може наћи
афирмативни став према либе
ралним идејама, али и примери
лоше праксе.
Са становишта елитистичке
концепције, Црњански је изра
жавао скептичан став према де
мократији. Он није критиковао
демократске услове, али није
имао поверења у политичку
способност широке масе људи.

Прикази

У демократији је критиковао
лошу праксу, али у неким тек
стовима афирмативно пише о
могућностима демократије.
Црњански је био против
марксистичке мисли, јер је
марксизам заговарао материја
листички поглед на свет, коме
је Црњански супротстављао
„национални идеализам“ (стр.
223). Аутор ипак запажа да је
Црњански био далеко од „бо
јовника крсташког типа“ (стр.
225). Он је пре свега био против
рушења југословенске државе.
У поглављу насловљеном
Историја, аутор излаже ставо
ве Црњанског о схватању исто
рије, могућностима истинског
сазнања историјских догађаја,
као и покретачима историјског
кретања. За Црњанског су иде
је те које представљају основу
друштвеног живота и покретаче
историјског кретања, што ука
зује да је он имао идеалистичко
онтолошко схватање (стр. 236).
Иако у неким текстовима засту
па детерминистичку концепци
ју историјског кретања, он дово
ди у питање еволуционистички
ток историје, односно схвата
да сама историјска промена не
мора довести до напретка (стр.
237-238). Према мишљењу Цр
њанског, кључни историјски
догађаји зависе од вођа. Када је
реч о начину историјског сазна
ња, Црњански се претежно ба
вио дескрипцијом чињеница, а
мање истраживањем каузалних
односа (стр. 238). Стил и језик

његових историјских текстова
су неуједначени, и често је пи
сао у метафорама (стр. 241).
Црњански је био оригиналан
у схватању улоге и значаја ве
ликих личности. Он је великом
личношћу сматрао ону која је
успела да оствари своју зами
сао, полазећи од претпоставке
да је та личност у врху политич
ке структуре. Треба напоменути
да је Црњански при том марги
нализовао аксиолошку димен
зију остварења замисли. Аутор
је на основу тога закључио да је
Црњанског одушевљавао праг
матични елемент политичког
делања, а не аксиолошки. Ме
ђутим, када је разматрао делат
ност политичке личности свог
времена, Црњански је укључи
вао вредносни критеријум (стр.
246-247).
Занимљиво је да своја раз
матрања аутор завршава ставо
вима Црњанског о рату и миру.
Аутор покушава да разлучи у
којој мери су на Црњанског ути
цале породичне васпитне норме
и непосредно учешће у Првом
светском рату. Црњански није
бранио рат са моралног стано
вишта као извор људских врли
на, али је сматрао да је морал
на апологија рата дозвољена
када рат представља средство
за остваривање пожељних по
литичких вредности (стр. 253).
Црњански је критиковао лажну
пацифистичку пропаганду, јер
је искреним пацифизмом сма
трао убеђивање за мир економ
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ским разлозима (стр. 258). Он
је исказивао приврженост вред
ностима мира. Његова некохе
рентност у ставовима о рату и
миру има двојако извориште:
висок степен зависности од
простора, тренутка и прилика
и спој телеолошког објашњења
и свести о реалним страдањи
ма уз уплив емотивне енергије
(стр. 260). Аутор такође наводи
идеолошки интерес одбране др
жавног поретка (стр. 261).
Своју исцрпну студију о раз
личитим аспектима политич
ке мисли Милоша Црњанског
аутор закључује констатаци
јом да више улога у којима се
Црњански у току свог живота
налазио (професор историје,
новинар, службеник, писац),
указују на богатство ствара
лачких и радних способности.
Аутор закључује да се више
улога може обављати ако посто
ји развијена мотивација и ако
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се следе унутрашњи циљеви и
средства конкретних делатно
сти. Као припадник слоја инте
лигенције, Црњански је показао
особено разумевање времена у
коме је живео. Његово делање
представља индивидуалну пој
мовну реконструкцију поли
тичке историје, али је и извор за
нова научна истраживања. Код
Црњанског су се јављале про
тивречности, повишене поли
тичке емоције, колебање између
начела доследности и ситуаци
је, што је било најупечатљиви
је у односу према српству и ју
гословенству. Црњански је био
државотворни мислилац у нај
дубљем смислу, али је бранио
права појединаца и друштвених
група. Иако је био одан наци
оналним вредностима, био је
отворен за европска духовна,
културна и политичка струјања.

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов рада
куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се пи
шу на средини, великим словима (фонт 12) и нумеришу се арапским бро
ојевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође означа
вају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт
12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом. У тек
сту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим рада
не сме бити већи од 1 до 1,5 ауторског табака, (односно 16 до 25 страна,
36300 до 56725 карактера са размаком).
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 методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после ли
тературе, треба написати резиме чија дужина може бити до 1/10 дужине
чланка. Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне
најважније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом
раду знатно шире него у сажетку. Сажетак, кључне речи и резиме треба
превести и на енглески језик, ако је рад на енглеском, сажетак и кључне
речи треба превести на српски језик. Текст за часопис не садржи посебан
увод и закључак.
Текст треба писати у фонту Times New Roman, величина слова 12, са
увученим пасусима и проредом 1,5 – ћирилично писмо.
Поднаслов куцати у фонту Times New Roman, величина слова 14.
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);
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– 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 пуну интернет адресу (на пример:
http://sh.wikipedia.org/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 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).
Текстове слати у штампаном и електронском облику: Институт за по
литичке студије, Светозара Марковића 36, е-mail адреса – ipsbgd@eunet.
rs
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УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета
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
поверљив, 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 одговори на следећа
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе?
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба.
На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази)
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не
прихвати због наведених разлога у рецензији.
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