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Увод ник 

Избори у Србији и Европској унији представљају тему другог 
броја Политичке ревије за 2014 годину. Анализа парламентарних 
избора у Србији и њихове последице на унутрашњи  и 
спољнополитички положај српског друштва и државе Србије 
садржана је у два рада (М. Суботић и М. Лишанин), а један рад има 
за тему изборе у Европском парламенту (З. Милошевић/П. Матић). 
Док су  избори  у Србији прошли без готово икаквих изненађења 
по питању победника, избори за Европски парламент протекли 
су у знаку великог успеха европских десних-националистичких 
странака, евроскептика који се супротстављају и самом концепту 
Европске уније. У Србији такве странке нису прешле изборни  
цензус. Победом СНС и њених коалиционих партнера ојачане су 
позиције евроунијског концепта у Србији. На изборима су поражене 
политичке странке које су се супротстављале уласку Србије у ЕУ. 
По кључним питањима националне и државне политике у српском 
парламенту више нема битних разлика; опозиција је остала изван 
парламента.

У другом делу нашег угледног часописа можете прочитати 
текстове  који се баве појединим  аспектима политичког система: 
један се  бави  политичким институцијама у Србији, а други 
разматра питање  положаја и улоге  председника у италијанском 
уставном и политичком систему.

У рубрици Огледи и студије налазе се четири садржајна чланка 
наших уважених сарадника. Први анализира питање геноцида и 
проблема око његове дефиниције, други разматра демократске и 
националне капацитете Србије у процесу евроинтеграција,  трећи 
је чланак нашег сарадника из Русије који се бави историјском 
темом односа Србије и Русије у контексту провођења реформи у 
руској империји, а четврти поставља питање друштвене једнакости 
и социјалне правде.

У овом броју заступљени су и веома актуелни чланци 
под истоименим називом. Актуелне и занимљиве су теме 
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о српској дијаспори у суседним земљама, као и украјинска 
криза и међународно право и интереси, те, с обзиром на готово 
плебисцитарну политичку опредељеност Србије ка ЕУ, значајне 
су и теме којe расправљају питање јавних финансија  локалне 
самоуправе и енергетско климатску политику ЕУ и развој зелене 
економије у Србији.

У овом броју имамо  приказ и превод једне интересантне 
економске анализе о делу Адама Смита, родоначелника политичке 
економије. 

   
Главни и одговорни уредник

др Момчило Суботић, научни саветник

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 179009
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МомчилоСуботић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ИЗБОРИУСРБИЈИ2014.
-ТРАСИРАЊЕEВРОАТЛАНТСКЕ
ГЕОПОЛИТИЧКЕПАРАДИГМЕ**

Сажетак
Предметовоградајеанализапарламентарнихизбо
рауСрбијиипоследицекојећеонииматинаунутра
шњемиспољнополитичкомплану.Циљрада једасе
коректним презентовањем изборних разултата ука
же на евидентну дискрепанцу између предизборних
обећањасапретходнихизбора(2012)иполитикеко
јајепотомвођена,тј.дасепокажеконтинуитету
вођењусрпскеполитикеусвимкључнимдоменимаод
Петогоктобрадоданас,изузимајућидонеклепериод
Коштуничиневладавине.ПолитичкакоалицијаСНСа
је у потпуности наставила да води политику прет
ходнихвлада,какоупогледукључногунутрашњегпи
тањаземљеатојеКосовоиМетохија,односнопи
тањедржавногсуверенитетаиинтегритета,тако
ипоспољнополитичкимприоритетима–тј.усмера
вањеСрбијекаЕУ,безобзиранасвемањкавостиовог
ЕУ пројекта и његову дискриминаторску политику
премаСрбији.Утексту је коришћенметод анализе
досадашњихизборнихрезултатакаоиметодњихо
ве компарације, те је на том основу презентована
синтезасрпскеполитикеигеополитике.Заактуелну
српскувластизгледанепостојидилема:ЕУилиРу
сија, иако је Русија једини истински ослонацСрбије
уборбизадржавнуцеловитостинационалнодосто

* На уч ни саветник
** Овај рад је на стао у окви ру ра да на на уч но-ис тра жи вач ком про јек ту бр. 179009, ко ји 

фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ИЗБОРИУСРБИЈИ2014...МомчилоСуботић

јанство,која исвојомполитикомуУкрајиниуказује
насвубезобзирностинепринципијелностзападнепо
литике према сувереним државама од бившеСФРЈ,
прекоАвганистанаЛибије,Ирака,Сиријеитд.Нова
српскавластсеопределилазаполитикуевропских,а
тозначииевроатлантскихинтеграција,наштаука
зујеисаставВучићевевладе,одчегасепакненазире
никаквадобит,напротив,атакваоријентацијахте
ла–нехтеладоводиуделикатан,паинепријатељски
положајпремаРусији.Илићемождабитидругачије?
Кључне речи: парламентарни избори, Србија, СНС,
СПС,ДС,НДС,ДСС,ЛДП,УРС,ДвериСРС,Запад,
Русија.

КОЈЕПОЛОЖИОТЕСТИСТОРИЈЕ?

Iз бо ри су кључ ни по ли тич ки про цес у сва кој де мо крат ској и 
су ве ре ној зе мљи. Ср би ја се пред ста вља као су ве ре на и де мо-

крат ска др жа ва. Да ли је она то за пра во? На рав но да ни је! Др жа ва 
ко ја ни је спо соб на да за шти ти соп стве ни те ри то ри јал ни ин те гри-
тет и ни шта не чи ни на том пла ну не мо же се на зва ти су ве ре ном. 
Дру гим ре чи ма др жа ва па и она нај ја ча, мо же да бу де по бе ђе на и 
оку пи ра на, али не сме да се ми ри са оку па ци јом већ то ста ње тре ба 
да по сма тра као при вре ме ну ме ру, ко ја ће с про ме ном ши рих гло-
бал них при ли ка сва ка ко омо гу ћи ти да се ово нео пра вед но ста ње 
из ме ни. Та ко би  Ср би ја тре ба ло да по сма тра  пи та ње при вре ме но 
од у зе тог Ко со ва и Ме то хи је. Али то мо же да чи ни не пот ку пљи ва 
су ве ре на власт иза бра на од сво јих гра ђа на на сло бод ним из бо ри ма, 
без ме ша ња са стра не, по го то во оних ко ји нам оти ма ју нај ва жни ји 
део на ци о нал не и др жав не  те ри то ри је. Има мо ли ми та кву власт? 
Не ма мо! Од Пе тог ок то бра ни јед на власт у Ср би ји ни је би ра на без 
ди рект ног упли та ња за пад них си ла. 

Сво је вре ме но је фран цу ски по ли тич ки ми сли лац Алек сис де 
То квил на пи сао да је на род сло бо дан и су ве рен у сво јој во љи са мо 
је дан пут: на из бо ри ма, али и та да бу де об ма нут. Би ва об ма нут за то 
што жи ви и гла са у ауто ри тар ном, ауто крат ском, то та ли тар ном  ре-
жи му, или у ре жи му ко ји је под ло жан спољ ној про па ган ди и ути ца-
ји ма, па се из бо ри по ја вљу ју као пу ко сред ство за би ра ње по жељ не 
вла сти. Ниг де да кле де мо кра ти је, те  ти ме ни на род не  су ве ре но-
сти, тог то ли ко хва ље ног до стиг ну ћа но ви је  по ли тич ке исто ри је.
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Да би смо при сту пи ли ана ли зи ово го ди шњих пар ла мен тар них 
из бо ра у Ср би ји, по треб но је под се ти ти се прет ход них, мај ских из-
бо ра 20121), по го то во пред из бор них обе ћа ња по ли тич ких пр ва ка 
СНС-а. Већ на пр ви по глед ла ко је  уоч љи ва дис кре пан ца из ме ђу 
њи хо вих  ре чи и по ли ти ке ко ју су во ди ли. На пред њач ко-со ци ја-
ли стич ка власт у прет ход не две го ди не из не ве ри ла  је сво је би ра-
че по кључ ним др жав ним и на ци о нал ним пи та њи ма.  Нај ва жни је 
на ци о нал но и др жав но пи та ње за Ср би ју је сва ка ко оно ве за но за 
Ко со во и Ме то хи ју, тј. за прин цип су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та, кључ ну устав ну ка те го ри ју. Пред из бор но обе ћа ње 
на пред њач ких во ђа би ло је да се срп ске ин сти ту ци је не ће ни кад 
по ву ћи са Ко со ва и Ме то хи је. Из гле да ло је да ду го го ди шња бор ба 
ко смет ских  Ср ба, по го то во оних са се ве ра, и њи хо во оп ста ја ње на 
„мр твој стра жи отаџ би не“ не ће би ти уза луд но. Ви ше од де це ни је 
овај стра дал нич ки на род чу вао је др жа ву Ср би ју у ње ној ју жној 
по кра ји ни. Ни је му не до ста ја ло ни хра бро сти ни др жа во твор не 
све сти, што сва ка ко ни је би ла од ли ка вла сти у Бе о гра ду у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду, по себ но  од  Пе тог ок то бра 2000. до да нас. 

Осим из ван ред ног успе ха СНС-а, ови пар ла мен тар ни из бо ри 
ка рак те ри стич ни су и по то ме што је на њи ма би ла нај ма ња из ла-
зност у исто ри ји срп ског ви ше стра нач ја. На ове из бо ре је иза шло 
све га 53,12 од сто гла са ча,2) од 6.765.998 ко ли ко их  у Ср би ји има  
пре ма још увек не сре ђе ним би рач ким спи ско ви ма. СНС је до био 
мно го гла со ва (1.727.444), али ипак знат но ма ње од СПС-а 1990. и 
ДОС-а 2000. У пр вом скуп штин ском са зи ву од уво ђе ња ви ше стра-
нач ја СПС, ко ју је пред во дио Сло бо дан Ми ло ше вић, има ла је 194 
по сла ни ка. Де сет го ди на ка сни је ДОС ко ју је чи ни ло 17 стра на-
ка има ла је 176 пред став ни ка. На пред ња ци са сво јом ко а ли ци јом 
осво ји ли су 158 ман да та. На ме ће се за кљу чак да су ре зул та ти са  
по след њих из бо ра ви ше   по ка за тељ ко ли ко су по ме ну те стран ке 
гу бит ни ци не го ко ли ко су на пред ња ци по бед ни ци.  

1) Ви ди: ИзбориуСрбији2012.године.(Не)очекиванапромена, Збор ник ра до ва (при ре-
ди ли Ми лан Јо ва но вић, Ду шан Ву чи ће вић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2013.

2) На из бо ре 2012.  го ди не иза шло је 57 од сто би ра ча
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У број ка ма то из гле да ова ко:
1990. 2000. 2014.

СПС      194 ДОС     176 СНС     158
СПО       19 СПС        37 СПС       44
ДЗВМ      8 СРС        23 ДС         19
ДС           7 ССЈ         14 НДС       18

СВМ        6
СДА         3
ПДД         2

У про цен ти ма СНС је осво јио 48,8%, СПС  14%, ДС 5,9%, НДС 
5,7 %, СВМ 2,2%, СДА 1,0% и ПДД – Ри за Ха ли ми 0,5% гла со ва.

Ис под цен зу са оста ли су: 
ДСС   4,1 %;  Две ри   3,4%;  УРС 3,3%; ЛДП  3,1%;  До ста је 

би ло - Са ша Ра ду ло вић  1,7%; Тре ћа Ср би ја  0,5%; Цр но гор ска пар-
ти ја – Јо сип Броз  0,2 % ; Ру ска стран ка - Сло бо дан Ни ко лић  0,2%; 
Ли ста на ци о нал них за јед ни ца - Емир Ел фић  0,1 %; Ко а ли ци ја гра-
ђа на свих на ро да и на род но сти  0,1%; ГГ Па три от ски фронт - Бо-
ри слав Пе ле вић  0,1%.

На Ко со ву и Ме то хи ји гла са ло је 34,42 % гра ђа на с пра вом 
гла са, од 107.958 би ра ча, ко ји су мо гли да гла са ју у 10 би рач ких 
цен та ра и 15 огра на ка.3)

Ре зул та ти из бо ра за Скуп шти ну Бе о гра да:

По ли тич ка  
стран ка Про це нат Број  

од бор ни ка
СНС 43,6% 63 
ДС 15,8% 22

СПС 11,6% 16
ДСС 6,5% 9

Ако се по ђе од не спор не чи ње ни ца да су  све прет ход не вла де 
од Пе тог ок то бра 2000. го ди не до да нас фор ми ра ле  или од лу чу-
ју ће ути ца ле на њен са став спољ ни фак то ри, тј. за пад на че лу са 
САД, по го то во на прет ход ну ко ју су чи ни ли пре о бра ће ни ра ди ка-
ли-на ци о на ли сти у на пред ња ке-де мо кра те и евро у ни ја те са со ци-
ја ли сти ма и УРС-ом, код  ове по след ње тај ути цај је еви ден тан 

3) Пре ма: Вечерњеновости, 17. март 2014, 3. 
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али ни је био пре су дан. Би ло је пот пу но из ве сно  да ће на овим 
из бо ри ма по бе ди ти СНС на че лу са Алек сан дром  Ву чи ћем, од ко-
га су ме ди ји већ уве ли ко на пра ви ли „култ лич но сти“. Оно што је 
уоч љи во је сте чи ње ни ца да је Ву чић  био при хва тљив и за ЕУ, и за 
САД и НА ТО, за су се де,  и за Ру си ју, као и за  25% гла са ча у Ср-
би ји. Убе дљи вом по бе дом на из бо ри ма Ву чић је био и при ли ци да 
фор ми ра вла ду на пред ња ка, а он се оба зри во и бо ја жљи во од лу чио 
да фор ми ра вла ду ко ја ли чи на  не што из ме ње ну Да чи ће ву вла ду.  
За пад ни парт не ри су је при хва ти ли као евро а тлант ски опре де ље ну 
вла ду, као  што су при хва ти ли и Да чи ће ву вла ду у ко јој су до ми-
ни ра ли на пред ња ци са Ву чи ћем, а обе ове вла де  на ста ви ле су и 
на ста вља ју по ли ти ку  де мо крат ске вла де Цвет ко ви ћа и  Та ди ћа у 
свим кључ ним уну тра шњим и спољ ним до ме ни ма. Иако су же сто-
ко кри ти ко ва ли Та ди ће ву по ли ти ку пре пу шта ња Ко со ва и Ме то хи-
је,  Ни ко лић, Ву чић и Да чић на ста ви ли су да во де исту по ли ти ку, 
оза ко нив ши је скуп штин ским до ку мен том -  Плат фор мом за во ђе-
ње бри сел ских пре го во ра са При шти ном. Ка да ви ди мо кон ти ну и-
тет та кве по ли ти ке Ву чи ће ве вла де и њен са став мо же мо да кон ста-
ту је мо да је Да чић  де ли мич но био у пра ву ка да је пред ло жио да се 
не иде на из бо ре, ко је је Ву чић фа на тич но на ја вљи вао, већ да њих 
дво ји ца са мо за ме не сво ја ме ста, што се на кон из бо ра и до го ди ло. 
Све стан сво је сна ге и по ли тич ке по пу лар но сти код гра ђа на, Ву чић 
се бра нио да не же ли власт без из бо ра, на во де ћи да су из бо ри нео-
п ход ни ка ко би се ин тен зи ви рао ре форм ски курс Ср би је  и оја ча ли 
ње ни ка па ци те ти на пу ту ка Европ ској уни ји. За ре а ли зо ва ње то га 
ци ља хтео је да  до би је нов ле ги ти ми тет. Ово је пре све га под ра-
зу ме ва ло  убр за но ре ша ва ње пи та ња Ко со ва и Ме то хи је. Обе ћао 
је  да ће лич но во ди ти пре го во ре са ал бан ским пред став ни ци ма 
из При шти не. Јав ност у Ср би ји је ви де ла да ти пре го во ри  во де ка 
пот пу ном по вла че њу  Ср би је са КиМ и ства ра њу ал бан ске др жа ве 
на срп ском исто риј ском про сто ру.   За пад је по др жао из бо ре јер им 
је ишла  на ру ку Ву чи ће ва спрем ност да сва кључ на пи та ња ре ша ва 
уз њи хо ву пу ну са гла сност.

По одр жа ним из бо ри ма Ву чи ћу су по хи та ли да че сти та ју аме-
рич ки и ру ски ам ба са дор, а у по се ти је тим по во дом био и иза-
сла ник пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је Вла ди ми ра Пу ти на. То је 
за го ли ца ло ма шту  струч не и ши ре јав но сти о то ме ко ја ће  од две 
ве ли ке си ле има ти ви ше ути ца ја на но ву вла ду Ср би је и у ком прав-
цу ће се кре та ти срп ска по ли ти ка. Ово пи та ње по ста је још ви ше 
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за го нет но има ју ћи у ви ду Ву чи ћев од ла зак у Мо скву, на вод но због 
кон тро ле ви со ког при ти ска. Све у све му, има раз ло га да се прет по-
ста ви да  Ву чић овим по те зи ма има на ме ру да ба лан си ра из ме ђу за-
па да и ис то ка, или са мо си му ли ра та кву по ли ти ку:  да во ди Ср би ју 
ка  члан ству у ЕУ и исто вре ме но ја ча тра ди ци о нал не при ја тељ ске, 
по ли тич ке и еко ном ске од но се са Ру си јом. Уоста лом и Ру си ја, ко ја 
има нај ве ћу еко ном ску са рад њу са ЕУ, не ма ни шта про тив учла ње-
ња Ср би је у ЕУ. 

И по ред убе дљи ве по бе де Ву чић ни је при хва тио од го вор ност 
да фор ми ра вла ду на пред ња ка и ма лих ко а ли ци о них парт не ра, већ 
је фор ми рао ши ру  ко а ли ци о ну вла ду са ста вље ну са прет ход ним 
парт не ри ма, со ци ја ли сти ма и њи хо вом ко а ли ци јом, Ља ји ће вом 
стран ком плус СВМ, а у по бед нич кој ко а ли ци ји су се на шли  и 
не ки пред став ни ци стра на ка - стал них го сти ју на Мо ли тве ном до-
руч ку код аме рич ког пред сед ни ка - по пут Ву ка Дра шко ви ћа, док 
кључ ни део вла де чи не не стра нач ке лич но сти,  тзв. екс пер ти. Ова-
квим ши ро ким са ста вом вла сти Ву чић је за пра во  од лу чио да оне-
мо гу ћи ства ра ње опо зи ци о не ал тер на ти ве. С дру ге стра не, увла-
че ње у власт чла но ва СПО и дру гих аме рич ких фа во ри та има за 
циљ да се они, иако по ли тич ки ис тро ше ни и бе зна чај ни, одр жа ва ју 
у жи во ту као сим бол аме рич ког ути ца ја на срп ске по ли тич ке при-
ли ке, с об зи ром да се Дра шко вић и ње гов СПО отво ре но за ла жу  
за про во ђе ње НА ТО-аме рич ке бал кан ске по ли ти ке, те да ће он  и 
ње го ва стран ка ве ро ват но  би ти ини ци ја тор ула ска Ср би је у НА ТО-
пакт. Има ју ћи у ви ду да ће учла ње ње у НА ТО би ти услов за ула зак 
Ср би је у ЕУ, јер је та ко би ло и у слу ча ју при је ма у ЕУ оста лих 
ис точ но е вроп ских зе ма ља, мо гу ће је да Ср би ја уђе у НА ТО а да 
ни кад не по ста не чла ни ца ЕУ. 

На пр ви по глед са став Ву чи ће ве вла де осли ка ва по ме ну ту си-
ме три ју ути ца ја, па та ко има мо у вла ди пред став ни ке аме рич ког 
ло би ја - као што је Ла зар Кр стић,  пу ле не  ММФ и Свет ске бан ке 
– Ко ри Удо вич ки и  Ду ша на Ву јо ви ћа, ко ји је до ско ра  био пред-
став ник Свет ске бан ке  у Укра ји ни. Ру ски ути цај тре ба ло би да 
пред ста вља ју пот пред сед ник и ми ни стар спољ них по сло ва Иви ца 
Да чић и ми ни стар енер ге ти ке Алек сан дар Ан тић. Пре ма не ким са-
зна њи ма  Ру си ја, на вод но, зах те ва да и Ду шан Ба ја то вић из СПС-а 
оста не на чел ној по зи ци ји  Ср би ја га са као га рант ру ских ин ве сти-
ци ја. Ово ме тре ба до да ти и чи ње ни цу  да су Ру си сум њи чи ли Зо ра-
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ну Ми хај ло вић, бив шу ми ни стар ку енер ге ти ке, да  оме та пре го во-
ре око Ју жног то ка, те је она скло ње на из ре со ра енер ге ти ке.

Ви де ће мо  да ли  ова кав  са став вла де све до чи о истин ској на-
ме ри но вог пре ми је ра  да во ди из ба лан си ра ну по ли ти ку, уко ли ко 
је она уоп ште мо гу ћа има ју ћи у ви ду дис кри ми на тор ску по ли ти ку 
За па да пре ма Ср би ји, или се ра ди о Ву чи ће вом не ис кре ном од но су 
пре ма Ру си ји и др ској по ли тич кој ма ни пу ла ци ји. Ов де се не ми нов-
но по ста вља ју два пи та ња: Мо же ли Ср би ја у да на шњем гло ба ли-
зо ва ном све ту да во ди ма ка кву су ве ре ну и не у трал ну по ли ти ку?  
Од мах да од го во ри мо - не мо же! И дру го пи та ње: Мо же ли Ср би ја 
се де ти на две сто ли це, би ти у исто вре ме и на За па ду и на Ис то ку, 
и та мо и ова мо? Сма тра мо да је од го вор и на ово пи та ње не га ти ван. 
На и ме, по зна та све то сав ска син таг ма о Ср би ји ко ја ује ди њу је Ис-
ток и За пад ви ше ни је мо гу ћа. Ни су Ср би оно што су би ли у вре ме 
Све тог Са ве, не ма ју они ви ше ту сна гу и при влач ност, а и од ро ди-
ли су се у дру ге на ци је. А ни је ни свет оно што бе ја ше. Да на шња 
по ли тич ка Ср би ја опре де ли ла се за ЕУ и За пад, ко ји  је стал но на 
то под се ћа ју.  Уце на ма и при ти сци ма. Та ко из  ЕУ струк ту ра сти жу 
на ја ве да учла ње њем у Уни ју Ср би ја не ће мо ћи да за др жи бес ца-
рин ску зо ну са Ру си јом, а у по след ње вре ме тра жи се и да Ср би ја 
сто пи ра „Ју жни ток“, као и да се при кљу чи санк ци ја ма ЕУ и САД 
про тив Ру си је због си ту а ци је у Укра ји ни. Уко ли ко Ву чи ће ва вла да  
на све ово при ста не, то зна чи да се Ср би ја од ри че Ру си је као је ди-
ног по у зда ног ослон ца у очу ва њу др жав ног су ве ре ни те та и ин те-
гри те та,  на ци о нал ног до сто јан ства и свих бе не фи та ко ји про из ла-
зе из са рад ње са овом при ја тељ ском зе мљом.

Не ма ни ка кве сум ње да се Ву чић опре де лио за пу ну по слу-
шност За па ду, уоста лом по на ша се као ду жник и  кон вер тит ко јег 
је За пад до вео на власт. Као та кав он Ср би ју хтео - не хтео  уво ди 
у сфе ру за пад не ге о по ли ти ке. То по твр ђу је  Не бој ша Сте фа но вић, 
но ви Ву чи ћев ми ни стар по ли ци је, кон ста та ци јом: „Ла жна је ди ле-
ма: Ру си ја или ЕУ. Ни је Бри сел ски спо ра зум пот пи сан у Мо скви 
не го у Бри се лу“. За па ду ни су ви ше по треб ни ни Че до мир Јо ва но-
вић, ни ти би ло из до сов ске но мен кла ту ре,  не вла ди не ор га ни за-
ци је - Же не у цр ном и слич но. Оно што су пла ни ра ли са Че до ми-
ром Јо ва но ви ћем до би ли су са Алек сан дром Ву чи ћем. За што би 
САД да ље фи нан си рао број не не вла ди не ор га ни за ци је у Ср би ји? 
Те по сло ве ће сад да  од ра ђу је вла да Ср би је на че лу са Ву чи ћем. У 
срп ском пар ла мен ту не ма ствар не по ли тич ке  опо зи ци је; сви су на 
евро а тлант ском пу ту – без ал тер на ти ве.
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По треб но је  на гла си ти да  срп ски пар ла мент, не са мо због ма-
ле из ла зно сти би ра ча, не од сли ка ва ствар но  по ли тич ко рас по ло-
же ње гра ђа на.  Срп ски на род је оси ро ма шен, раз о ча ран, дез о ри јен-
ти сан, ње го ва част и до сто јан ство су очи глед но на ру ше ни - јер и 
на род је квар љив, нај ви ше за то што  су не ча сни  по ли ти ча ри ко ји га 
пред ста вља ју, а то је пра ви лу нај го ри део срп ског на ро да. Фи ло зоф 
по ли ти ке Ђор ђе Ву ка ди но вић до бро уоча ва да је СНС „Ср би ја у 
ма лом“, па до да је, „мо жда она ма ло го ра, не прин ци пи јел ни ја, ала-
ви ја, нео бра зо ва ни ја и не мо рал ни ја Ср би ја, али то је, от при ли ке, 
то. Уоста лом, пи та ње је да ли она дру га, бо ља, уоп ште и по сто ји, 
или је са мо ко лек тив на ра ци о на ли за ци ја, про јек ци ја и мит. У сва-
ком слу ча ју, чак и ако је не кад по сто ја ла, одав но је – по ли тич ки 
и фи зич ки – оба мр ла, раз о ча ра ла се и ком про ми то ва ла. Ком про-
ми то ва ла се, тач ни је ком про ми то ва ли су је ње ни по ли тич ки пред-
вод ни ци, као и ли це мер је оних (спо ља и из ну тра) ко ји су реч „де-
мо кра ти ја“ из јед на чи ли са по ли тич ким и еко ном ским ин те ре сом 
САД и За па да. А не рет ко и са соп стве ним лич ним или пар тиј ским 
ин те ре сом. И он да са та квом мер ном мот ком го ди на ма са ме ра ва-
ли „де мо крат ска по стиг ну ћа“ и „де мо крат ске до ме те“ по је ди на ца, 
стра на ка, и зе ма ља.   

Уоста лом, ко ли ко би сте по ве ре ња по кло ни ли не ком (не ми-
слим са да то ли ко на Ву чи ћа, ко ли ко на иде ал тип ску сли ку јед ног 
кла сич ног на пред њач ког „ка дра“) ко је до пре пар го ди на пе нио 
про тив „кур ве Дел Пон те“, „раз у ла ре них бан ди НА ТО зли ко ва ца 
и шип тар ских те ро ри ста“ и кли цао Ве ли кој Ср би ји до „Кар ло ба га, 
Кар лов ца, Огу ли на и Ви ро ви ти це“ – а са да вас убе ђу је у то да су 
нам Ште фан Фи ле и Ке трин Ештон ви шњи при ја те љи? А о Гви ду 
Ве стер ве леу и ше и ку Бин За је ду да и не го во ри мо.4)

 У том за о кре ту Ву чи ћа је пра ти ла „чи та ва пар тиј ска вој ска. 
Јер, да се не за ва ра ва мо, то су исти ти ра ди кал ски гла са чи, тач ни је, 
они што су на пред сед нич ким из бо ри ма 2004, 2008. и 2012. гла са-
ли за То му Ни ко ли ћа (ми нус она ша ка пре о ста лих ра ди ка ла, вер-
них Ше ше љу, и плус тек по не ки Лу ко вић, Ве ран или Про кић). Кад 
из даш пар ти ју ко ја те ство ри ла, кад из даш иде о ло ги ју, кад из даш 
по ги ну ле, кад из даш оне ко је си по слао да ги ну за иде је у ко је си 
ве ро вао, кад из даш ку ма и ње го ву де цу, кад из даш кум ство и по ро-
ди цу, за што не би из дао ме не, вас, Ср би ју! Ко сме да га ран ту је да 

4) Ђор ђе Ву ка ди но вић, „Да ли Ву чић мо же још јед ном да се „пре о кре не“ на ону пр(а)ву 
стра ну“?, Србининфо, ин тер нет из да ње, 12. мај 2014.
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овај исти чо век не ће за не ко ли ко го ди на да про ме ни опет све што 
го во ри, и ка же ка ко је мно го гре шио, као што нам са да, ових да на, 
при ча да је прет ход них 15 го ди на баш пу но из гре шио!5) На рав но, 
све је ово мо гу ће. Али не тре ба се за ва ра ва ти; у Ср би ји се власт 
бр зо осва ја и гу би. Ср би ја је ве ли ка ениг ма.

Ако се ствар по сма тра ра ци о нал но, хлад но,  Ву чи ће во и Ни-
ко ли ће во кон вер ти ство мо же да се пред ста ви ова ко:  Ву чић и  Ни-
ко лић су  без об зир но пре шли  на стра ну ја чег. До са ди ло им је да 
бу ду нај ве ћа и увек опо зи ци о на пар ти ја, ко ја се ни за шта не пи та. 
Би ти та ко бли зу – а та ко да ле ко,  ство ри ло је код њих не са вла ди ву 
фру стра ци ју. Хте ли су власт,  по сва ку це ну. Ма кар и из да ли сво је 
ду го го ди шњу по ли тич ку иде ју, про грам, стран ку, пар тиј ске дру го-
ве и по ли тич ког учи те ља. Са мо да ко нач но до ђу на власт. А то се 
пла ћа: не кад ску пље, не кад јеф ти ни је. И та ко су по бе ди ли. 

ДЕМОКРАТИЈАНИЈЕНАСТАРОЈАДРЕСИ

На овим из бо ри ма из гу би ле су стран ке уче сни це Пе тог ок то-
бра (ДС и Та ди ће ва НДС) и ње го ви на ста вља чи, стран ке ко је су 
ка сни је фор ми ра не (ЛДП и  УРС, ра ни је Г17), а по бе ди ле стран ке 
ко је су се за ла га ле про тив (СНС), с тим што су по бед ни ци са не ко-
ли ко ма њих стра на ка за го вор ни ка пе то ок то бар ских про ме на (СПО, 
НС) по ста ли на ста вља чи евро у ниј ске, са мим тим и евро а тлант ске 
иде је, а са мо јед на пе то ок то бар ска стран ка вра ти ла се на по зи ци-
је евро скеп ти ка (ДСС). Пи та ње: „Ко је по ло жио тест исто ри је?“ 
- де лу је иро нич но, ако не и тра ги ко мич но. Јер,  све се из о кре ну ло, 
до шло је до сво је вр сне по ли тич ке тра ве сти је, до пре ру ша ва ња и 
ЕУроп ског упо до бља ва ња,  ни ко ни је остао на сво јим прет ход ним 
по зи ци ја ма, по го то во не ма до след не др жа во твор не стран ке у срп-
ском пар ла мен ту, сви су оста ли или по ста ли евро у ни ја ти, и ни ко 
ни је по ло жио тест исто ри је. Оту да не сто ји Да чи ће ва кон ста та ци ја: 
„Тач но је да из бо ри од 16. мар та пред ста вља ју крај пе то ок то бар-
ске ере. Со ци ја ли сти из ње из ла зе оја ча ни и ре фор ми са ни. Стран ке 
ДОС, за раз ли ку од нас, ни су по ло жи ле тест исто ри је“.6) Ово је 
не тач но, јер со ци ја ли сти за циљ ни су има ли ЕУ, они су тај циљ у 
хо ду при хва ти ли, те се не мо же го во ри ти ни о ка квом исто риј ском 
ис пи ту, по го то во не по ло же ном, уоста лом и због то га што је тај 

5) Исто
6) „Ко је по ло жио тест исто ри је“, Вечерњеновости, 22. март 2014, 3.
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циљ – ЕУ ите ка ко да ле ко, ако не и не до сти жан. Та ко ђе, тач но је 
да су ак те ри ДОС прак тич но не ста ли, али иде је Пе тог ок то бра, у 
вред но сном сми слу, ре а ли зу је не ко дру ги.

Тај дру ги је СНС чи ји пред сед ник овог пу та  ни је ни шта спек-
та ку лар но обе ћа вао гра ђа ни ма, на про тив, го во рио је о те шким ре-
фор ма ма и бор би про тив ко руп ци је, о ка жња ва а њу оних ко ји су 
се др зну ли да кра ду и пљач ка ју Ср би ју. Тој бор би би ле су при-
ла го ђе не и пред из бор не па ро ле: „Свом сна гом у бор бу про тив ко-
руп ци је“, „Свом сна гом у ре фор ме“, као и сло ган „Свом сна гом 
про тив не за по сле но сти“ и „Бу дућ ност у ко ју ве ру јем“. Иако ове 
па ро ле не са оп шта ва ју ни ша кон крет но, на пред њач ке гла са че су 
оне при ву кле јер су их ови чи та ли као бор бу  за дру штво со ци јал не 
и дру штве не прав де, прав ну др жа ву и раз вој ну шан су. А ве ћин ски 
гла са чи СНС-а би ли су пре све га „пре сву че ни“ ра ди ка ли, као што 
су то и њи хо ви пр ва ци.

Ко а ли ци ја на че лу са СПС-ом је по сти гла го то во исто ве тан 
ре зул тат као 2012. го ди не. Зна ча јан удео у то ме при па да по но во 
ПУПС-у, иако је је дан број њи хо вих гла са ча овог пу та  гла сао за 
СНС.  Оту да и не што сла би ји ре зул тат Да чи ће ве ко а ли ци је (са 
14,51 од сто 2012. па ли су на 13,51 од сто 2014). Со ци ја ли стич ком 
ли де ру, ко ји се од ре као свог учи те ља и у хо ду  на мет нуо пар ти ји 
но ви по ли тич ки курс, ко ји ни је уте ме љен ни у ка квој иде о ло ги ји, 
већ се праг ма тич но при ла го ђа ва ак ту ел ном по ли тич ком трен ду, не 
мо же се по ре ћи по ли тич ка ин те ли ген ци ја. Он је  во дио пре ци зну 
кам па њу:  играо је на кар ту  не за по сле них, пен зи о не ра, за по сле них 
у јав ном сек то ру. Из Да чи ће вог по ли тич ког во ка бу ла ра и  де ло ва-
ња сти че се ути сак да не ма по ли тич ке фи ло зо фи је  ко ја ње му не би 
од го ва ра ла и по ли тич ке стран ке, ле ви це или де сни це, све јед но, с 
ко јом не би мо гао на пра ви ти ко а ли ци ју.

Де мо крат ска стран ка се по це па ла уочи из бо ра. Бо рис Та дић, 
бив ши пред сед ник Ср би је и ДС, за тим  по ча сни пред сед ник ДС, 
на пу стио је стран ку не по сред но пред из бо ре и осно вао но ву НДС. 
Ти ме је по ка зао не са мо еле мен тар ну не за хвал ност пре ма бив шој 
пар ти ји  ко ја  му је омо гу ћи ла да  у два ман да та оба вља функ ци ју 
пред сед ни ка др жа ве, не го и крај њу по ли тич ку не у кост, без об зир-
ност и  нео д го вор ност. То је сва ка ко нај зна чај ни ји раз лог што су  
ДС и НДС на овим из бо ри ма је два пре шле цен зус. Дру ги раз лог 
за из бор ни не у спех до не кле је за јед нич ки и за дру ге опо зи ци о не 
стран ке, и он се ти че са мог из бор ног про це са ко ји се  од и гра вао 
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у ам би јен ту  ин стру мен та ли за ци је „бор бе про тив кри ми на ла“ и 
кри ми на ли за ци је опо зи ци је. Ме ди ји су, као ни ка да у то ли кој ме ри, 
би ли под ап со лут ном кон тро лом вла да ју ће стран ке, а сва ки глас 
кри ти ке је сме ста жи го сан као при пад ни штво „тај кун ско-ма фи ја-
шком ло би ју“. Гра ђа ни су, као и на ни зу ло кал них из бо ра ко ји су 
прет хо ди ли, би ли из ло же ни не до пу сти вој пре си ји стра нач ких „ак-
ти ви ста“ са слу жбе ним ле ги ти ма ци ја ма, а у кам па њи се го то во ни-
ко ни је усу ђи вао да на па да са му власт Ву чи ћа и СНС“.7)

Осим то га по ја вио се ве ли ки број „фан том ских“ ли ста, „па три-
от ских по кре та“, „бло ко ва“ и „стра на ка“ ко ји ни су оску де ва ли у 
нов цу и ме диј ској про мо ци ји за рад рас пар ча ва ња па три от ске опо-
зи ци је. Све то је ути ца ло на пра ви де бакл ДС и оста лих стра на ка 
уче сни ца из бор ног про це са. ДС је на из бо ри ма 2012. до би ла 22,06 
од сто, а 2014.  Ђи лас 5,9 од сто а Та дић 5,7 од сто гла со ва. Та ди ће ва 
ли ста у пар ла мент ула зи за хва љу ју ћи  до при но су Не на да Чан ка у 
Вој во ди ни, док  је  у Бе о гра ду оста ла ис под цен зу са,  у цен трал-
ној Ср би ји тек из над цен зу са. Ђи ла су ни је по мо гла ни сме шна и 
пре ва зи ђе на па ро ла: „Де мо кра ти ја на ста рој адре си“. Про шао је 
за хва љу ју ћи гла со ви ма до би је ним у Бе о гра ду, у Вој во ди ни је је два 
пре шао цен зус, што Пај ти ће ву власт чи ни вр ло не ста бил ном и не-
ле ги тим ном.

Ис под цен зу са оста ли су  ЛДП и УРС, сим бо ли Пе тог ок то бра, 
али и ра ди ка ли, Две ри и ДСС. Не сто ји те за да је по ра зом ЛДП 
и УРС8) ко нач но по ра же на по ли ти ка Пе тог ок то бра, јер је СНС и 
стран ке из ње не ко а ли ци је, као и ко а ли ци ја око СПС у пот пу но сти 
при хва ти ли  по ли ти ку ДОС-а. У срп ској скуп шти ни ви ше не ма ни-
јед не по ли тич ке пар ти је ко ја се опи ре ЕУроп ским ин те гра ци ја ма.

Ра ди ка ли и Две ри ни су по но ви ли ни ре зул тат са прет ход них 
из бо ра, ко ји је та ко ђе био лош (ра ди ка ли 2 од сто, Две ри 3,1 од сто), 
па су оста ли ис под цен зу са. За јед но са њи ма по то нуо је и ДСС, 
на кон че га је Во ји слав Ко шту ни ца под нео остав ку на ру ко во ђе ње 
стран ком. Не спрем ност ове три стран ке да у окви ру је дин стве ног 
па три от ског бло ка иза ђу на из бо ре ко шта ла их је те шког из бор ног 
по ра за. Док се за ра ди ка ле мо же ре ћи да се ни су опо ра ви ли од пу ча 
из 2008, као и чи ње ни це да су све вре ме та о ци Ше ше ље вог утам-

7) Ђор ђе Ву ка ди но вић, „Да ли Ву чић мо же још јед ном да се „пре о кре не“ на ону пр(а)ву 
стра ну?“,Србининфо, 8. мај 2014.  ин тер нет из да ње

8) Мла ден Дин кић, ли дер УРС,  је на кон из бор ног по ра за под нео остав ку на ме сто пред-
сед ни ка стран ке, док Че до мир Јо ва но вић, ку ју ћи но ве по ли тич ке пла но ве,  ни је хтео ни 
да чу је о остав ци.
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ни че ња у Ха гу, Две ри су по ку ша ле да за сну ју је дан но ви кон цепт у 
срп ској по ли ти ци, ко ји се раз ли ку је од кла сич ног пар тиј ског ор га-
ни зо ва ња и де ло ва ња. Та ко на при мер,  Две ри  не ма ју пред сед ни ка 
стран ке ни ти уну тар стра нач ке из бо ре, ма кар и про це ду рал не, већ 
сед мо чла но ста ре шин ство. Обе ове стран ке енер гич но се про ти ве 
ула ску Ср би је у ЕУ и тра же што те шњу са рад њу са Ру си јом, у еко-
ном ском, по ли тич ком, кул тур ном и сва ком дру гом по гле ду. Код ра-
ди ка ла по пи та њу Ру си је по сто ји овај па ра докс: ра ди ка ли  се стал-
но  по зи ва ју на Ру си ју а ни су, на при мер, на пра ви ли ме ђу стра нач ки 
спо ра зум са во де ћом ру ском стран ком - Пу ти но вом Је дин стве ном 
Ру си јом, са ко јом спо ра зум има ДСС, па чак и СНС. Уз то, ве за ли 
су се  за про бле ма тич ног и по ру ске ин те ре се  штет ног по ли тич ког 
раз би ја ча Вла ди ми ра Жи ри нов ског и ње го ву Ли бе рал но-де мо крат-
ску стран ку. 

У ДСС-у је ду же вре ме по сто јао рас кол, не то ли ко  око про гра-
ма и по ли тич ког кон цеп та стран ке, већ по пи та њу во ђе ња стран ке 
и по ли тич ког де ло ва ња. Због инерт ног вођ ства пот пред сед нич ка 
ме ста су на пу сти ли Ми лош Јо ва но вић и Си ни ша Ко ва че вић. Ина-
че, Ко шту ни ца и ДСС су има ли ја сан од го вор на ак ту ел ну ге о по-
ли тич ку ствар ност Ср би је,  су прот ста вља ли су се ула ску у ЕУ, за-
го ва ра ју ћи еко ном ску, по ли тич ку и вој ну не у трал ност Ср би је. По 
пи та њу Ко со ва би ли су про тив Ни ко ли ће ве Плат фор ме и вла ди не 
Ре зо лу ци је, Бри сел ских спо ра зу ма, тра жи ли су од Устав ног су-
да Ср би је да про гла си не у став ним вла ди не уред бе про ис те кле из 
ових спо ра зу ма. Као свој ве ли ки успех Ко шту ни ца и ДСС ба шти-
не Устав Ср би је из 2006, оба ра ње про тив у став ног и ан ти др жав ног 
Ста ту та Вој во ди не, енер гет ски спо ра зум са Ру си јом.9) Исто та ко,  
Ко шту ни ца и ње го ва  стран ка, ви ше од оста лих по ли тич ких ак те-
ра, по ка за ли су др жа во твор ну,  на ци о нал но од го вор ну по ли ти ку; 
на сто ја ли  да Ср би ју учи не што је мо гу ће ви ше су ве ре ном др жа-
вом, по зи ци о ни ра ју ћи је из ван вој но-по ли тич ких бло ко ва и са ве за. 
Срп ски гла са чи из гле да ни су пре ви ше по ве ро ва ли у ове Ко шту-
ни ци не иде је, а сам Ко шту ни ца ма ло је учи нио да сво ју по ли ти ку 
ома со ви. Ова стран ка је, за раз ли ку од дру гих по ли тич ких пар ти ја 
у Ср би ји, у ко је се сло бод но ула зи и из ла зи, устро је на као не ка за-
тво ре на гру па ка стин ског ти па, уме сто да бу де отво ре на за ши ро ко 
члан ство, по го то во што има ја сан и при ма мљив про грам. Сла бим 
ра дом на те ре ну, ло шом ор га ни за ци јом  и де ло ва њем из пар тиј ске 

9) Ви ди: Ни ко ла Вр зић, „Дан по сле“, Печат, 21. март 2014, 7-10.
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цен тра ле ДСС  ни је ни мо гао оства ри ти бо љи  ре зул тат. Осим то га 
био је не склон са ве зу са Две ри ма,  а по го то во ра ди ка ли ма, и њи-
хо вом на гла ше ном ру со фил ству. ДСС  је за ме рао Две ри ма још и 
при хва та ње Бри сел ских спо ра зу ма. Све у све му, па три от ски блок 
ни је имао ни јед ну ха ри змат ску по ли тич ку фи гу ру ко ја би их ује ди-
ни ла. То ни је био ни Ко шту ни ца ко ји се, из гле да, ис цр пео и умо рио 
то ком по ли тич ке бор бе ду ге ви ше од две де це ни је.

Са став На род не скуп шти не  Ре пу бли ке Ср би је по по сла нич-
ким гру па ма:

По сла нич ка гру па Број по сла ни ка
По сла нич ка гру па Срп ска на пред на стран ка                                                                   135

По сла нич ка гру па Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је  25
По сла нич ка гру па Де мо крат ска стран ка 17

По сла нич ка гру па Бо рис Та дић - Но ва де мо крат ска 
стран ка, За јед но за Ср би ју, Зе ле ни Ср би је           12

По сла нич ка гру па  
Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је 12

По сла нич ка гру па  
Со ци јал де мо крат ска пар ти ја Ср би је 10

По сла нич ка гру па Је дин стве на Ср би ја 7
По сла нич ка гру па  

Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не 6

По сла нич ка гру па Но ва Ср би ја 6
По сла нич ка гру па Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра 6

По сла нич ка гру па СПО – ДХСС                                                                6
По сла нич ка гру па СДА Сан џа ка - ПДД 5
На род ни по сла ни ци ко ји ни су чла но ви  

по сла нич ких гру па                                             3

ШТАНОВАВЛАСТМОРАДАУЧИНИ
НАПУТУЕВРОАТЛАНТСКИХИНТЕГРАЦИЈА

Пут Ср би је ка ЕУ тра си ран је до са да шњом по ли ти ком срп ских 
вла да, од Пе тог ок то бра до да нас.  Вла да Да чић-Ву чић учи ни ла је 
у истом сми слу ра ди ка лан ис ко рак, при ста ју ћи на све зах те ве ЕУ 
ко ји су кул ми ни ра ли  Бри сел ским спо ра зу мом, ко јим се Ко со во и 
Ме то хи ја ко рак по ко рак из у зи ма ју из те ри то ри јал ног и устав но-
прав ног си сте ма Ср би је. Власт на пред ња ка и со ци ја ли ста на те ра ла 
је  Ср бе са се ве ра Ко сме та на ло кал не из бо ре под кон тро лом При-
шти не, пре да ју ћи и овај део по кра ји не под власт но ве шип тар ске 
др жа ве;  уве ла је  гра нич не пре ла зе са Ко со вом, до пу сти ла да Ко-
со во до би је ме ђу на род ни те ле фон ски број. До че га ће та ква по ли-
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ти ка до ве сти мо же да по слу же ре чи  Фи ли па Мис фел де ра, из ве-
сти о ца за спољ ну по ли ти ку ЦДУ/ЦСУ не мач ке кан це лар ке Ан ге ле 
Мер кел, ко ји ка же: „Из на ше пер спек ти ве је за Ср би ју пра ви пут да 
са СНС и Алек сан дром Ву чи ћем да ље иде ка ЕУ. Пред у слов за то 
су пре го во ри са Ко со вом. У апри лу про шле го ди не пот пи сан спо-
ра зум, ко ји на кра ју тре ба да во ди до при зна ња Ко со ва, мо ра са да 
да ље да бу де спро ве ден“.10)

ЕУ да кле тра жи да Ср би ја на кра ју про це са пре го ва ра ња при-
зна Ко со во и са том но вом др жа вом пот пи ше прав но оба ве зу ју ћи 
спо ра зум. Да би се ре а ли зо вао овај ул ти ма тум ЕУ, Ср би ја  мо ра 
да при сту пи про ме ни уста ва и из бри ше пре ам бу лу и од го ва ра ју ће 
чла но ве Уста ва из 2006, у ко јем пи ше да је Ко со во и Ме то хи ја  нео-
ту ђи ви  део Ср би је. С об зи ром да је за про ме ну уста ва по тре бан ре-
фе рен дум гра ђа на и њи хо ва дво тре ћин ска ве ћи на, то би мо гло у из-
ве сном сми слу да оте жа по сао, али има ју ћи у ви ду да у скуп шти ни 
Ср би је се де све са ми евро у ни ја ти и да ма ни пу лан ти на ве ли ко ра де 
свој по сао, ни то ни је не мо гу ће. По го то во ако се по ка же успе шним  
про цес про ме не све сти срп ског на ро да,11) што се већ уве ли ко чи ни 
про ме ном са да шњих не при ла го дљи вих уџ бе ни ка исто ри је,  срп-
ског је зи ка и књи жев но сти.12)

Све ис точ но - европ ске зе мље су пре ула ска у ЕУ мо ра ле про ћи 
про це ду ру учла ње ња у НА ТО. За Ср би ју је пред ви ђе на иста про-
це ду ра. НА ТО-пакт  пред ста вља сво је вр сно пре дво р је за ула зак у 
ЕУ, а то зна чи да је тај ула зак ини ци ра ла и одо бри ла Аме ри ка. Јер 
НА ТО је ин стру мент аме рич ке ге о по ли ти ке, али и  без бед но сни 
ки шо бран ЕУ, јер је  ЕУ, ка ко смо у ви ше на вра та ис ти ца ли, аме-
рич ка тво ре ви на.13) Циљ НА ТО-а је кон тро ла Ру си је, али и Евро пе. 
Ви де ли смо то на ви ше при ме ра;  ви де ли смо то у бив шој Ју го-
сла ви ји, у Ср би ји по во дом Ко со ва, у Ав га ни ста ну, Ли би ји, Ира ку, 
Си ри ји, да нас то ви ди мо у Укра ји ни. 

10) Исто, 9.
11) По по врат ку из јед не од сво јих по се та Не мач кој, још док је био пр ви пот пред сед ник 

вла де,  Алек сан дар Ву чић је, ваљ да им пре си о ни ран не мач ком по ли тич ком сна гом, ре-
као да Ср би тре ба да про ме не сво ју свест.

12) Не ко је  у Ми ни стар ству про све те и на у ке до шао до за кључ ка да уче ни ци у сред њим и 
основ ним шко ла ма у Ср би ји не тре ба да уче исто ри ју, већ да она по ста не фа кул та тив ни 
пред мет. За срп ски је зик тра же но је да се сма њи на два ча са не дељ но и из јед на чи са 
ен гле ским је зи ком. 

13) Ви ди: Мом чи ло Су бо тић, „Ср би ја у кан џа ма евро а тлан ти зма“, Националниинтерес, 
3/2009, Бе о град, 2009, 47-71.
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На сту па ње ка ЕУ, а пре то га ула зак у НА ТО, то  је пут „без 
ал тер на ти ве“ у ко јем ће уче ство ва ти цео срп ски пар ла мент, све по-
ли тич ке стран ке  и по је дин ци – пле би сци тар но, без гла са про тив. 
Јер не ма опо зи ци је, она  тек тре ба да се ство ри. Та ко су гла са ли 
гра ђа ни Ср би је. 

У тек сту под на сло вом „Ср би ја да по вра ти сво ју ду шу“ Во ји-
слав Ко шту ни ца пи ше о штет ним по сле ди ца ма опре де ље ња  Ср-
би је за ула зак у ЕУ. Већ пр ви ко рак је про ме на уста ва за ко ју је 
по тре бан ре фе рен дум, али „власт ко ја је пот пу но снис хо дљи ва, по-
да нич ки, екс трем но ко о пе ра тив на без ика кве по тре бе – да се о про-
ме ни уста ва раз го ва ра, или се мо же раз го ва ра ти, тек ка да зе мља 
до ђе на до мак тих бри сел ских  вра та. Пре то га не мо ра. Као што 
ни су мо ра ле да се уки да ју ца ри не на по љо при вред не про из во де. 
Као што ни је тре ба ло за три го ди не омо гу ћи ти стран ци ма да ку пу-
ју на шу зе мљу.14) Исто се од но си и на про ме ну Уста ва Ср би је. Том 
ко о пе ра тив но шћу власт Ср би је  се до во ди  у све те жи по ло жај, те је 
иста као и по ли ти ка прет ход не вла сти екс трем но ко о пе ра тив на на 
ште ту Ср би је и соп стве ног на ро да. Ова је са да још ко о пе ра тив ни ја, 
јер због про шло сти СНС мо ра да бу де још сер вил ни ји.

Устав ни суд је не у став ном про гла сио уред бу вла де о ка та стар-
ским књи га ма на Ко со ву и Ме то хи ји, што го во ри да је прав ни по-
ре дак био су спен до ван.  Власт је пре шла пре ко ове од лу ке Устав-
ног су да као да се ни шта ни је де си ло, за оче ки ва ти је да ће и дру ге 
де ло ве Бри сел ског спо ра зу ма Устав ни суд про гла си ти за про тив у-
став не.

Еко ном ске ште те Ср би ја  ће тр пи ти и због при ти са ка ЕУ да на-
пу сти Спо ра зум о сло бод ној тр го ви ни са Ру си јом, као и угро жа ва-
ње из град ње Ју жног то ка. Ср би ја сла бо или ни ка ко не ко ри сти сло-
бод ну тр го вин ску зо ну са Ру си јом јер го то во да не ма шта да из ве зе 
на огром но ру ско тр жи ште, али за то ца рин ску  по вољ ност ко ри сте 
сло ве нач ке, аустриј ске, не мач ке, хр ват ске и дру ге ком па ни је ко је 
по слу ју у Ср би ји. Из СНС-а по ру чу ју да не ма га ран ци је за из во-
ђе ње ра до ва на Ју жном то ку.15) Ше фи ца ти ма за  пре го во ре са ЕУ, 

14) Во ји слав Ко шту ни ца, „Ср би ја да по вра ти сво ју ду шу“,Печат, 13. март 2014, 7.
15) Срп ска вла да од еска ла ци је у Укра ји ни углав ном о Ју жном то ку се др жи по стра ни, 

бу ду ћи да је при ти сак из Бри се ла нај ви ше усме рен на Бу гар ску. Ма ну ел Ба ро со је чак 
та мо шње за го вор ни ке Ју жног то ка на звао „ру ским аген ти ма“. Дра го мир Стој нев, ми-
ни стар енер ге ти ке у Со фи ји, за сад одо ле ва при ти сци ма Бри се ла. Крх кој срп ској евро а-
тлант ској вла ди ви ше би од го ва ра ло да по пу сте Бу га ри не го да се гнев Бри се ла пре се ли 
на Бе о град.
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Та ња Ми шче вић, ре кла је да про цес евро ин те гра ци ја под ра зу ме ва 
и пре и спи ти ва ње уго вор них од но са  ко је да нас има мо са Ру си јом.

На еко ном ском пла ну но ви пре ми јер је на го ве стио ра ди кал не 
ре зо ве. Тре ба да се до не се За кон о ра ду, ко ји ће по рад ни ке би ти 
крај ње не по во љан. Тај за да так по ве рен је Алек сан дру Ву ли ну, ми-
ни стру за рад и со ци јал ну по ли ти ку, ко ји се до ју че по зи вао и по и-
сто ве ћи вао са Че Ге ва ром  и ње го вом  ле ви чар ском  ха ри змом. Већ 
је на ја вље но да  је рад ни век за же не про ду жен за три го ди не, па ће 
оне у  од ла зи ти пен зи ју  са на вр ше не 63 го ди не жи во та. Та ко ђе, до-
ћи ће до сма ње ња  у јав ном сек то ру од го то во 100.000 за по сле них.  

„Ово је из ну ђе на ме ра и пре све га при ти сак ММФ-а и Свет ске 
бан ке, глав них кре ди то ра и су пер ви зо ра ре фор ми у Ср би ји. Њи хов 
за јед нич ки циљ је да што си гур ни је вра те ра ни је кре ди те, а под 
што бо љим усло ви ма по зај ме но ве. Све се то де ша ва у си ту а ци ји 
ка да су сред ства за ис пла те те ку ћих пен зи ја све оскуд ни ја, и нај ве-
ћим де лом ис пла ћи ва на из ре пу блич ког бу џе та, а иде ја је да се што 
бр же, уче шће пен зи ја у БДП сма њи за 10 од сто. На хи ља де рад ни-
ка (20.000 же на) ће мо ра ти ду же да ра де да би до че ка ли пен зи ју, а 
са за о штра ва њем кри зе њи хо ве за ра де  ће се сма њи ва ти, па са мим 
тим и осно ви ца за об ра чун.“ 16)

Власт као оправ да ње за ову не по пу лар ну ме ру ис ти че ста рост 
на шег ста нов ни штва, што ни је ар гу мент јер је жи вот ни век у Евро-
пи до сти гао да ле ко ви ши ни во не го код нас, где је због ра то ва и 
тран зи ци је чак и скра ћен. Чак и оне нај бо га ти је зе мље по пут Не-
мач ке и Фран цу ске не уво де та ко дра стич не ме ре на пре чац, не го 
ко ри сте пе ри од при ла го ђа ва ња по де сет и ви ше го ди на.

Да Ву чи ће ва вла да не ма по ве ре ња у др жа ву Ср би ју као вла-
сни ка нај ва жни јих  јав них пред у зе ћа, сма тра ју ћи се не спо соб ном 
да упра вља овим стра те шким ком па ни ја ма,   го во ри и чи ње ни ца 
да су све во де ће фир ме пред ви ђе не за при ва ти за ци ју. Све или го-
то во све су на про да ју.  На про да ју је аеро дром „Ни ко ла Те сла“, 
ње го ва це на на бе о град ској бер зи је 18,9 ми ли јар ди ди на ра. Нај ве-
ћа је јаг ма за „Те ле ком“, по ми ње се це на од  две  ми ли јар де евра. 
Ту су нај бли же Нем ци, Аустри јан ци и арап ски ин ве сти ци о ни фон-
до ви. За Же ле зни це Ср би је ко ја је по сло ва ла са гу бит ком од 16,7 
ми ли јар ди ди на ра,  вла да пред ви ђа про да ју де ла пред у зе ћа. ТРБ 
„Бор“ пред ви ђен је за про да ју. До бит гру пе 2012. го ди не из но си ла 

16) На да Но ва ко вић, „Три го ди не ду жи стаж“, Новости, 29. април 2014, 5. А
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је 1,88 ми ли јар ди ди на ра. ЕПС тра жи ма њин ског парт не ра, 2013. 
го ди не имао је про фит – 19 ми ли јар ди ди на ра. Ср би ја гас оче ку је 
пре струк ту ри ра ње, гу би так 2012. го ди не  – 37,4 ми ли јар де ди на ра. 
Лу три ја Ср би је тр жи парт не ра за ли цен цу. Има ла је гу би так 2012. 
го ди не  – 151 ми ли он ди на ра. „Ду нав“ оси гу ра ње је пред ви ђен за 
про да ју већ ове го ди не. Имао је про фит 2013. го ди не  – 16 ми ли-
јар ди ди на ра. 

Не до ста так по ве ре ња у га здо ва ње соп стве не др жа ве до шао је 
до из ра жа ја и у Ву чи ће вом тро сат ном  екс по зеу, у ко јем се опре де-
лио за ли бе рал ну др жа ву, и у јед ном мо мен ту по зва но на еко ном ски 
кон цепт То ни ја Бле ра, ко ји је Бри та ни ју усме ра вао не ким тре ћим 
пу тем, услов но го во ре ћи не ком вр стом со ци јал де мо кра ти је, у ко јој 
рад ни ци не во де бор бу про тив ка пи та ли зма, већ ра де и из гра ђу ју 
ка пи та ли зам, од но сно ра де на ства ра њу што ве ћег про фи та за сво је 
ка пи та ли стич ке га зде. Ниг де се у екс по зеу не по ми ње ин ду стри ја 
и ин ду стриј ска про из вод ња, и уоп ште рад и ства ра ње дру штве ног 
бо гат ства, већ се из гле да за го ва ра не ки вир ту ел ни мо дел раз во ја. 
За бо ра вља се да Евро па има ко ли ко-то ли ко уре ђе на рад нич ка пра-
ва, Ср би ја не ма. Ка ко он да у Евро пу?

Ср би ја пли ва ка ду жнич ком роп ству, јер су ве ће ка ма те на от-
пла ту ду го ва не го при ход. У Ср би ји власт не зна та чан по да так о 
бро ју за по сле них у јав ном сек то ру: ми ни стар фи нан си ја, но ви и 
ста ри, Кр стић ка же да је у јав ном сек то ру за по сле но 785.000 љу ди, 
док из ње го вог ми ни стар ства фи нан си ја из но се број ку од 450.000 
за по сле них. Ко ме ве ро ва ти? Из гле да да је ми ни стар у пра ву.

Ево не ко ли ко број ки ко ји го во ре о еко ном ском ста њу у Ср би ји:
1.725.000  за по сле них по ло ви на при ма ми ни ма лац
1.700.000 пен зи о не ра ви ше од по ло ви не има ми ни мал ну 

пен зи ју
785.000 ра ди у јав ном сек то ру би ће от пу ште но тре ћи на – 250.000

900.000 не за по сле них пре ма зва нич ној еви ден ци ји

На овај или онај на чин пен зи о не ри из др жа ва ју го то во го то во  
5 ми ли о на ста нов ни ка Ср би је, стран ка ко ја у свом би рач ком те лу 
има пен зи о не ре не мо ра да бри не за сво ју по ли тич ку бу дућ ност.

Шта ну ди ЕУ? ЕК про пи су је ма кро е ко ном ске ди рек ти ве за др-
жа ве ЕУ у ко ји ма има 26 ми ли о на не за по сле них, а вла де тих др-
жа ва (Шпа ни је, Грч ке, Пор ту га ли је) то при ме њу ју - сма њу ју тро-
шко ве и по ди жу по ре зе. То чи не и ле ве и де сне вла де, без об зи ра 
што за то не гла са ве ћи на њи хо вих би ра ча.  Из бо ри су та ко по ста ли 
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пот пу но бе сми сле ни. Европ ски рад ни ци и дру ги угро же ни гра ђа ни 
ди жу се про тив бри сел ске би ро кра ти је. Европ ским др жа ва ма упра-
вља ју ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је. Ра ди се о пот пу ној 
де струк ци ји со ци јал не др жа ве. То је по ли ти ка Бри се ла.

Ву чић је из бе гао да би ло шта ка же о за пад ним вред но сти ма 
ко је тре ба да при хва ти и Ср би ја од ЛГБТ до НА ТО-пак та. То је 
мо жда и раз лог што су до ју че ра шње кан це ла ри је ве ра и ди ја спо-
ре спу ште не на ни жи ни во као упра ве у ми ни стар ству прав де и 
спољ них по сло ва. Но ви нар Ми ле Иса ков, пот пред сед ник у вла ди 
Зо ра на Ђин ђи ћа, ова ко раз ми шља: „Не раз у мем ни мо ти ве Ко ри 
Удо вич ки, ни оног Ву јо ви ћа из Свет ске бан ке да уђу у вла ду, осим 
ако их ту ни су по сла ли њи хо ви пра ви по сло дав ци да нас са свим 
ста ве под кон тро лу. Лич но све сам бли же за кључ ку да је упра во 
то план и да Ву чић има за да так, па и оба ве зу, да Ср би ју пре ве де 
жед ну пре ко во де“. Иса ков још на по ми ње  да не ма озбиљ не др жа ве 
без озбиљ не скуп шти не. А на ша скуп шти на не мо же би ти озбиљ на 
ако је во ди не ко ко је про ме нио пет пар ти ја, као Ма ја Гој ко вић, без 
трун ке ауто ри те та.17)

QUOVADIS,СРБИЈО?

Има ми шље ња да ће кри за у Укра ји ни и уз ди за ње Ру си је, ко ја 
ука зу је на сву не ис кре ност, ли це мер је и бру тал ност за пад не ци-
ви ли за ци је ис ка за ну у не по што ва њу еле мен тар них ме ђу на род но-
прав них нор ми у бив шој Ју го сла ви ји, Ав га ни ста ну, Ира ку, Ли би ји,  
ути ца ти да вла да Ср би је про ме ни спољ но по ли тич ки курс и окре не 
се Ру си ји. Сла ба вај да од те на де. Ср би ја не ма по ли тич ке, еко ном-
ске ни ду хов не сна ге да учи ни та кав за о крет. А не ма ни сна ге да 
ба лан си ра у ин те ре си ма За па да и Ис то ка. Сце на рио ко ји јој је при-
пре мљен би ће за Ср би ју ду го роч но по ра зан. Вла да ће нај пре мо ра-
ти да про ме ни Устав из 2006, пре вас ход но ра ди про ме не пре ам бу ле 
и од го ва ра ју ћих чла но ва у ко ји ма пи ше да је Ко со во и Ме то хи ја 
део Ср би је, за тим ће при сту пи ти ис пу ња ва њу усло ва из по гла вља 
о при дру жи ва њу ЕУ, и већ код по гла вља 35 до ћи до не пре мо сти-
ве пре пре ке ко ја гла си:   при зна ње Ко со ва као не за ви сне др жа ве, 
јер ће на кра ју пре го во ра мо ра ти да са Ко со вом пот пи ше прав но 
оба ве зу ју ћи спо ра зум, што је дру га чи ја фор му ла ци ја за при зна ње. 

17) Ми ле Иса ков, „Озбиљ но нео збиљ на др жа ва“, Таблоид, бр. 310, 8. мај 2014. ин тер нет 
из да ње. 
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Упо ре до по кре ну ће се про цес учла ње ња Ср би је у НА ТО, пут ће 
тра си ра ти Цр на Го ра ко ја се усрд но упи ње  и до дво ра ва да по ста не 
чла ни ца ове по Ср бе не при ја тељ ске фор ма ци је, а то чи ни и ма-
ни фе сто ва њем не при ја тељ ства пре ма Ру си ји.18) И Ср би ја ће би ти 
при ну ђе на  да по др жи за пад но не при ја тељ ство пре ма Ру си ји и уве-
де јој санк ци је. Та ко ђе, „Ју жни ток“ је на ле ду, са очи глед ном на-
ме ром да се Ср би ја при мо ра да од у ста не од овог про јек та, јер САД 
гу ра ЕУ у  су коб са Ру си јом. За са да је то про па ганд ни, ди пло мат-
ски и еко ном ски рат. Ако Ср би ја сле по по слу ша све на ло ге за пад-
ног не при ја тељ ства пре ма Ру си ји, ве ро ват но ће до ћи до по вла че ња 
ру ског ка пи та ла из Ср би је, укљу чу ју ћи ру ску про да ју НИС-а не кој 
за пад ној ком па ни ји, јер би Ру си ма би ло оне мо гу ће но да по слу ју, 
као што је слу чај са њи хо вим ком па ни ја ма у Цр ној Го ри (ком би нат 
алу ми ни ју ма у Под го ри ци). 

Све у све му до шло би до пот пу ног по вла ђи ва ња ин те ре си ма 
ЕУ и САД и њи хо вог ко ло ни за тор ског осва ја ња Ср би је. Ком па ни-
је из Ру си је и Ки не би ле би мар ги на ли зо ва не. Ср би ја би у та квом 
сце на ри ју, ко ји је на ја вљен у пре ми је ро вом екс по зеу, јеф ти но рас-
про да ла сво је ре сур се, сво ју рад ну сна гу и зна ње уз од ла зак нај-
та лен то ва ни јих мла дих љу ди пре ма За па ду. Про да јом ре сур са, са 
ма лим пла та ма, ка пи та ли стич ким за ко ни ма и нео ли бе рал ним кон-
цеп том ко ји дру штво пре да је тр жи шту а рад про фи ту, има за по-
сле ди цу не ми ло срд но и не људ ско ра сло ја ва ње дру штва и ства ра ње 
бес при зор не си ро ти ње и бе де. По ли тич ка оли гар хи ја у Ср би ји би-
ће под ди рект ним ути ца јем стра них ком па ни ја, а по ли тич ке стран-
ке ме ња ће и „уса гла ша ва ти“ сво је про гра ме, на зи ве и кон цеп ци је 
у ду ху но вог еко ном ског кон зер ва ти ви зма. То се нај бо ље ви ди из 
слу ча ја СПС-а ко ји је на ја вио про ме ну име на, кон цеп та и иде о-
ло шко-по ли тич ке ори јен та ци је. Пре ма стра те ги ји За па да, Ср би ја 
тре ба да бу де са мо ко ло ни ја по тро ша ча, ко ја ће сво јим европ ским 
за ко но дав ством шти ти ти еко ном ске ин те ре се за пад них ком па ни ја. 
Уз ово иде и на ја вље на про ме на све сти код Ср ба, јер сва ко по зи ва-
ње на срп ску тра ди ци ју, је зик, исто ри ју са мо  оме та умно жа ва ње 
бо гат ства ме ђу на род них ком па ни ја. За рад вир ту ел не европ ске бу-
дућ но сти тре ба по ре ћи сва ку срп ску вред ност и осо бе ност, за бо ра-
ви ти да се у Ср би ји ика да жи ве ло бо ље, на пред ни је и људ ски је. И 
да се уоп ште мо же та ко жи ве ти без ЕУ- јер „ЕУ не ма ал тер на ти-

18) Цр на Го ра је уве ла санк ци је Ру си ји по на ло гу ЕУ и САД и ти ме по га зи ла исто риј ско 
при ја тељ ство са Ру си јом као исто риј ском али и ак ту ел ном за штит ни цом пра во слав них 
Сло ве на на Бал ка ну.
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ву“. У Ср би ји се  из гле да  са мо  сме њу ју вла де, а иде о ло ги ја оста је 
иста. По се бан при ти сак За пад вр ши на СПЦ, ја ча њем ра зних сек-
ти уз про па ги ра ње ле га ли за ци је исто пол них бра ко ва, а одр жа ва ње 
тзв. „па ра де по но са“ по ста вља се као кључ ни услов при кљу че ња 
Ср би је у ЕУ. То ипак не при ли чи Ср би ји; дру га чи ја је ње на ми си ја.
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ELECTIONSINSERBIA2014–MAKINGAROUTEOFTHE

EURO-ATLANTICGEOPOLITICALPARADIGM

Resume
Itwastotallycertainthat theseelectionswillbewonby
the SNS headed by Aleksandar Vucic, who had already
beenmarkedby„acultofpersonality“bythemedia.One
factwasobvious–thatVucicwasacceptablefortheEU
andUSA,NATO,neighbouringstatesandalsoforRussia,
aswellasfor25%ofthevotersinSerbia.Byhisconvin
cingvictoryVucicgainedanoportunitytoestablishago
vernmentoftheProgressives,buthecarefullyandtimidly
optedtoestablishethegovernmentthatresembledthego
vernment ofDacic in the past, butwith its teamhaving
beenchangedtosomeextent.Westernpartersacceptedit
asaproEuroAtlanticgovernment,justlikeearlierinthe
pasttheyhadalsoacceptedtheDacicgovernmentwhich
hadbeendominatedby theProgressivesandVucic,and
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bothofthesegovernmenthavecontinuedthepoliticsofde
mocraticgovernmentofCvetkovicandTadicinallcrucial
internalandexternaldomains.
Despitehisconvincingvictoryat theelectionsVucicdid
not accept responsibility to establish the government of
the Progressives and small partners from the coalition,
butinsteadheestablishedawidercoalitionalgovernment
consistingofformerparters–theSocialistsandtheirco
alition,Ljajic’spartyand theAssociationofVojvodina’s
Magyars(SVM),andinthewinningcoalitiontherewere
alsorepresentativesofsomeotherparties–regularguests
oftheUSAPresident’sPrayerBreakfastsuchasVukDra
skovic,andthemainpartofthegovernmentconsistingof
nonpartypersonalities,socalledexperts.Byestablishing
suchteamofawiderangeinthegovernment,Vucicwanted
toavoidtheestablishmentofanoppositionalalternative.
Ontheotherhand,suchinclusionofthemembersofthe
SerbianRenewalMovementParty(SPO)andotherAme
rican favorites into the government,despite the fact that
theyarepoliticallyusedupandinsignificant,aimstokeep
thempoliticallyaliveasasymbolofAmerican influence
onSerbianpoliticalestablishment,takingintoconsidera
tionthefactthatDraskovicandhisSPOpartyopenlysup
port implementation of NATOAmericanBalkan politics
andthatheandhispartywillprobablytaketheinitiative
thatSerbiajoinsintheNATO.Consideringafactthatthe
membershipintheNATOwillbeapreconditionforSerbia
tojointheEU,asithadalsobeenthepreconditionforot
herEasternEuropeanstatestojointheEU,itispossible
thatSerbiawilljointheNATO,butneverbecomethemem
berstateoftheEU.
AtfirstglancethecompositionoftheteamofVucic’sgo
vernment reflects theabovementioned symetry of the in
fluence,andsotherearerepresentativesoftheAmerican
lobbyinthegovernment suchasLazarKrsticandthe
protégésoftheMMFandWorldBankKoriUdovickiand
DusanVujovicwhountilrecentlyusedtobetherepresen
tativeoftheWorldBankinUkraine.Russia’sinfluenceis
supposedtobereflectedbytheVicePresidentandMinister
ofForeignAffairsIvicaDacicandtheMinisterofEnerge
ticsAleksandarAntic.Accordingtosomeinsights,Russia
supposedly demandedDusanBajatovic from the SPS to
stayattheheadpositionoftheSerbijagasasaguarantee
ofRussian investments. In the context it is necessary to
addthattheRussianssuspectedthataformerMinisterof
EnergeticsZoranaMihajlovichadinterferedwithnegoti



- 22 -

ИЗБОРИУСРБИЈИ2014...МомчилоСуботић

ationsregardingSouthStreampipelineprojectandsoshe
wasremovedfromtheDepartmentofEnergetics.
Itisyettobeseenwhetherthiscurrentcompositionofthe
governmentteamsaysitselfofatrueintentionofthenew
PrimeMinistertoleadwellbalancedpolitics,ifsuchpoli
ticsispossibletobeaccomplishedatall,havinginconsi
derationdiscriminitarypoliticsoftheWesttowardSerbia,
or it is thewordaboutVucic’sdishonestattitude toward
Russiaandbrazenpoliticalmanipulation.Hereinevitably
appeartwoquestionstobeanswered:Inmodernglobali
zedworldisitpossibleforSerbiatoleadanykindofsove
reignandneutralpolitics?Wecanimmediatelyanswerto
it:Itisnotpossible!Andtheotherquestionis:Itispossi
bleforSerbiatositontwochairs,beingatthesametime
intheWestandintheEast,boththereandhere?Wethink
thattheanswertothisquestionisnegativeone.Afamous
SaintSava’sphraseonSerbiaunitingtheEastandWestis
notpossibleanymore.NowadaysSerbsarenotthosesame
SerbsoftheageofSaintSavaanymore,theydonothave
suchstrengthandattractivenessanymore,andalso they
havebeenalienated intoothernations.Andneither this
currentworldcivilizationisthesameworldcivilizationof
pastdays.ModernpoliticalsceneofSerbiahasoptedfor
theEUandWest,andtheyhavebeenremindinghertoit
allthetime.Byblackmailsandpressures.Thereforefrom
theEUteamtherehavebeencomingannouncementsthat
whenjoiningtheEUSerbiawillnotbeabletomaintain
thetaxfreetradearrangementwithRussia,andlatelythe
re has come also a demand that Serbia stops the South
StreamprojectandjoinsthesanciontsoftheEUandUSA
againstRussiaduetothesituationinUkraine.IfVucic’s
governmentacceptsthis,itmeansthatSerbiagaveupon
Russiaasheroneandonlyreliablesupportinsafeguar
ding national sovereignty and integrity, national dignity
andallbenefitsarisingfromcooperationwiththisfriendly
state.
Keywords:parliamentaryelections,Serbia,SNS,SPS,DS,
NDS,DSS,LDP,URS,SRSDveri,West,Russia.

 Овај рад је примљен 22. мар та 2014. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 2. 
јуна 2014. године.
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Сажетак
У чланку се истражује положај спољнополитичких
темаупредизборнојкампањизаванреднепарламен
тарнеизбореуСрбији,одржане16.марта2014.го
дине.Применомкомпаративнеметодеианализе са
држаја,ауторкласификујеполитичкепартијепрема
њиховом спољнополитичком опредељењу и утврђује
местоспољнополитичкихтемаупредизборномалии
општемдискурсусрпскеполитичкесцене.
Околности расписивања парламентарних избора,
углавномвезанезаборбузапревластунутарпретход
невладајућекоалиције,наметнулесу(скромну)пози
цијуспољнеполитикеуизборнојкампањи.Овакавис
ходможесесматратиделимичнимузрокомизборних
резултатаипотоњеграспоредаполитичкихснагау
Србији.
Главниналазиауторајесу:1)померањеприступанај
важнијих политичких партија у правцу спољнополи
тичког консензуса (пре свега у погледу питања при
ступањаЕвропскојунијиикосовскогпитања);2)на
ставактрендаумањењаприсустваизначајаспољно
политичкихтемауодносунаранијеизборнециклусе.
Кључнеречи:Србија,спољнаполитика,избори,пред
изборнакампања,политичкепартије.

* Ис тра жи вач при прав ник
** Овај рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 

про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ИЗБОРНИЦИКЛУСИИСПОЉНАПОЛИТИКА

Mо дер на по ли тич ка прак са је не сум њи во по ка за ла да по сто ји 
зна ча јан ме ђу соб ни ути цај из бор них ци клу са и пред из бор них 

кам па ња као њи хо вог ин те грал ног де ла са јед не стра не и про це са 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке са дру ге стра не.1) Би ло 
да је реч о по ку ша ји ма да се спољ но по ли тич ке те ме ис ко ри сте за 
мо би ли за ци ју би рач ког те ла, да се из бор ни про цес упо тре би за од-
вра ћа ње па жње од кон тро верз них спољ но по ли тич ких по те за или 
да се за исте та кве по те зе на из бо ри ма за тра жи пун ле ги ти ми тет, 
по врат на спре га из ме ђу ових про це са увек је при сут на у ве ћој или 
ма њој ме ри. Чак и он да ка да усме ре ност па жње гра ђа на на еко ном-
ска и со ци јал на пи та ња по ме ра спољ но по ли тич ке про бле ме из ван 
фо ку са (пред)из бор ног так ми че ња, што је че сто слу чај у пост хлад-
но ра тов ском све ту, спољ на по ли ти ка вр ши ба рем по сре дан ути цај 
на из бор ни про цес и сва ка ко до при но си ње го вом ту ма че њу, ако не 
увек и ње го вим ре зул та ти ма.

Не спор но зна чај на уло га по ли тич ких пар ти ја као спољ но по ли-
тич ких ак те ра, на ро чи то у фа зи и под фа за ма кре и ра ња спољ не по-
ли ти ке,2) још је из ра же ни ја то ком (пред)из бор них пе ри о да. Глав ни 
узрок ово ме ни је про ме на фор мал ног по ло жа ја по ли тич ких стра-
на ка као спољ но по ли тич ких ак те ра,3) већ њи хов су штин ски дру-
га чи ји ути цај и функ ци ја у дру штве ном и по ли тич ком си сте му у 
од но су на „ре дов не“ при ли ке – из ме ђу два из бор на ци клу са. Је дан 
од цен трал них раз ло га за то је сте по ве ћа но при су ство по ли тич ких 
стра на ка у ме ди ји ма4) у окви ру пред из бор не кам па ње  и мо гућ ност 

1) О ме ђу соб ним ути ца ји ма спољ не по ли ти ке са јед не и из бор них ци клу са и уну тра шње 
по ли ти ке у це ли ни са дру ге стра не ви де ти: Alex Mintz and Karl De Ro uen Jr.: Understan
dingForeignPolicyDecisionMaking, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2010, стр. 
132-136.

2) Мла ден Ли ша нин: „Нор ма тив ни vs. Ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не 
по ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је [1]“, Српскаполитичкамисао 30(4), 2010, стр. 
133-136; Ли ша нин, Мла ден: „Нор ма тив ни vs. Ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је 
спољ не по ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је [2], Српскаполитичкамисао 31(1), 
2011, стр. 193; Ste ven L. Lamy, John Baylis, Ste ve Smith and Pa tri cia Owens:Introduction
toGlobalPolitics, Ox ford Uni ver sity Press, New York, NY, 2011, pp. 139-142.

3) О пар тиј ском си сте му Ср би је ви де ти: Јо ва но вић, Ми лан Н.: Политичкеинституцијеу
политичкомсистемуСрбије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 109-
128.

4) О уло зи ме ди ја и јав ног мње ња у спољ но по ли тич ком про це су, ви де ти: Pi ers Ro bin son: 
“The ro le of me dia and pu blic opi nion”, in: Smith, Ste ve; Had fi eld, Ame lia and Dun ne, Tim 
(eds.): ForeignPolicy:Theories,Actors,Cases, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2008, pp. 
137-152.
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да се на тај на чин ути че на јав но мње ње: ак ту е ли за ци јом из ве сних 
спољ но по ли тич ких пи та ња, од вра ћа њем па жње јав но сти са не ких 
дру гих, или јед но став но ма ни пу ла ци јом спољ но по ли тич ким про-
бле ми ма у свр ху мо би ли са ња би рач ког те ла.

У на ред ним де ло ви ма ра да би ће ис тра же но да ли је, на ко ји 
на чин и у ко јој ме ри, спољ на по ли ти ка би ла еле мент пред из бор ног 
про це са, а ка да је реч о ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма у 
Ср би ји 16. мар та 2014. го ди не.

КОНТЕКСТРАСПИСИВАЊАВАНРЕДНИХ
ПАРЛАМЕНТАРНИХИЗБОРАУСРБИЈИ2014.ГОДИНЕ

На кон из бо ра одр жа них 6. ма ја 2012. го ди не, Срп ска на пред-
на стран ка је, са сво јом ко а ли ци јом, осво ји ла власт пре у зев ши је 
од Де мо крат ске стран ке. Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је од лу чи ла 
је да, за раз ли ку од 2008. го ди не ка да је на пра ви ла ко а ли ци ју са 
Де мо крат ском стран ком, овог пу та пред ност дâ Срп ској на пред-
ној стран ци. Под сти цај за ова кву од лу ку да ли су ре зул та ти пред-
сед нич ких из бо ра, одр жа них та ко ђе у ма ју, на ко ји ма је кан ди дат 
Срп ске на пред не стран ке, То ми слав Ни ко лић, по ра зио кан ди да та 
Де мо крат ске стран ке, Бо ри са Та ди ћа.5)

Ре зул та ти ових из бо ра (ви де ти Табелу1) би ли су та кви да је 
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је сте кла ве ли ки уце њи вач ки по тен-
ци јал, бу ду ћи да је би ло ком од два ве ли ка бло ка би ла нео п ход на 
као дру ги парт нер за фор ми ра ње пар ла мен тар не ве ћи не.6) Оту да 
ни је би ло ве ли ко из не на ђе ње што је Иви ца Да чић, пред сед ник Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и но си лац из бор не ли сте Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је – Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је 
– Је дин стве на Ср би ја, иза бран за пред сед ни ка но ве вла де, иако са 
све га 14,51% по др шке би ра ча при из ла зно сти од 57,77%. Алек-
сан дар Ву чић, пред сед ник Срп ске на пред не стран ке на кон што је 
То ми слав Ни ко лић на пу стио ову функ ци ју ра ди оба вља ња пред-
сед нич ке ду жно сти, по стао је ми ни стар од бра не и пр ви пот пред-
сед ник вла де, уз функ ци ју ше фа Би роа за ко ор ди на ци ју слу жби 
без бед но сти.

5) Мар ко, Пеј ко вић: „Пред сед нич ки из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не“, Српскаполитичка
мисао, vol. 38, 4/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 49-65.

6) Јо ва но вић, Ми лан: „Пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не – ре зул та ти и по-
ли тич ке по сле ди це“, Српскаполитичкамисао, vol. 38, 4/2012, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, стр. 11-32.
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Табела1.  
Ре зул та ти пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји 2012. го ди не7)

Из бор на ли ста Број гла со ва Про це нат гла-
со ва Број ман да та

По кре ни мо Ср би ју –  
То ми слав Ни ко лић 940.659 24,04% 73

Из бор за бо љи жи вот – 
Бо рис Та дић 863.294 22,06% 67

СПС-ПУПС-ЈС –  
Иви ца Да чић 567.689 14,51% 44

Де мо крат ска стран ка 
Ср би је – Во ји слав Ко-

шту ни ца 273.532 6,99% 21

Пре о крет –  
Че до мир Јо ва но вић 255.546 6,53% 19
Ује ди ње ни ре ги о ни  

Ср би је – Мла ђан Дин кић 215.666 5,51% 16
Ма њин ске стран ке 157.313 4,03% 10

На ме ђу на род ном пла ну, ова вла да је има ла иза зо ве пре го во ра 
о тзв. нор ма ли за ци ји од но са са Ко со вом и Ме то хи јом и отва ра ња 
пре го во ра о при сту па њу Европ ској уни ји. Ка да је 19. апри ла 2013. 
пот пи сан Бри сел ски спо ра зум из ме ђу срп ског пре ми је ра Да чи ћа 
и пред сед ни ка вла де са мо про гла ше ног Ко со ва, Ха ши ма Та чи ја, и 
на кон што је 28. ју на исте го ди не Европ ски са вет са оп штио да ће 
пре го во ри о при сту па њу Ср би је Европ ској уни ји от по че ти нај ка-
сни је у ја ну а ру 2014. го ди не, енер ги ја по ли тич ких ак те ра по че ла 
је у све ве ћој ме ри да се усме ра ва на по ли тич ке бор бе уну тар вла-
да ју ће ко а ли ци је. По лу ге мо ћи ко ји ма је рас по ла гао пр ви пот пред-
сед ник вла де да ле ко су на ди ла зи ле ње го ву фор мал ну функ ци ју. У 
тим окол но сти ма, упр кос чи ње ни ци да је вла да, чак и на кон што су 
је на пу сти ли Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је, има ла ста бил ну ве ћи ну, 
раз ло зи уну тар-ко а ли ци о не бор бе за пре власт и те жње за пу ним 
ле ги ти ми те том пре ваг ну ли су над раз ло зи ма по ли тич ке ста бил но-
сти. Из бо ри су рас пи са ни 29. ја ну а ра, осам да на на кон одр жа ва ња 
пр ве ме ђу вла ди не кон фе рен ци је Ср би је и Европ ске уни је.

На кон ових из бо ра, Срп ска на пред на стран ка је осво ји ла ап-
со лут ну ве ћи ну (158 од 250) по сла нич ких ме ста у На род ној скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је (ви де ти Табелу2). За хва љу ју ћи рас це пу 
у Де мо крат ској стран ци, као и чи ње ни ци да је Срп ска на пред на 
стран ка при ву кла ве ли ки број ра ни јих гла са ча го то во свих оста лих 

7) Пре ма: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку:ИзборизанароднепосланикеНароднескуп
штинеРепубликеСрбије;запредседникаРепубликеСрбије, Бе о град, мај. 2012. го ди не.
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пар ти ја, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је је по ста ла дру га по сна зи 
по ли тич ка сна га у зе мљи – упр кос зна чај но ма њем бро ју осво је-
них гла со ва у од но су на прет ход не из бо ре. Иако у мо гућ но сти да 
са мо стал но фор ми ра вла ду, Срп ска на пред на стран ка је по зва ла 
на са рад њу Со ци ја ли стич ку пар ти ју Ср би је и Са вез вој во ђан ских 
Ма ђа ра, обез бе див ши на тај на чин по др шку ви ше од две сто ти-
не по сла ни ка у На род ној скуп шти ни. Вла да на че лу са Алек сан-
дром Ву чи ћем фор ми ра на је 27. апри ла 2014. го ди не. До та да шњи 
пред сед ник вла де, Иви ца Да чић, по стао је пр ви пот пред сед ник но-
ве вла де и ми ни стар спољ них по сло ва. Пи та ње ле ги ти ми те та је 
на овај на чин ко нач но за тво ре но, а про стор за уну тар-ко а ли ци о на 
пре ви ра ња зна чај но су жен.

Табела2.  
Ре зул та ти пар ла мен тар них из бо ра 2014. го ди не8)

Из бор на ли ста Број гла со ва Про це нат гла-
со ва Број ман да та

Алек сан дар Ву чић – Бу-
дућ ност у ко ју ве ру је мо 1.736.920 48,35% 158

Иви ца Да чић – СПС-
ПУПС-ЈС 484.607 13,49% 44

Са Де мо крат ском стран-
ком за де мо крат ску 

Ср би ју 216.634 6,03% 19

Бо рис Та дић - НДС 204.767 5,70% 18
Ма њин ске стран ке 134.752 3,76% 11

СПОЉНАПОЛИТИКАУКАМПАЊИЗАВАНРЕДНЕ
ПАРЛАМЕНТАРНЕИЗБОРЕУСРБИЈИ2014.ГОДИНЕ

Спољ на по ли ти ка, она ко ка ко је фор му ли са на про гра ми ма по-
ли тич ких пар ти ја, пред ста вља ин те грал ни део јав них по ли ти ка9) 
ко је у про це су из бор ног над ме та ња ме ђу соб но кон ку ри шу за бу-
ду ћи ста тус зва нич не др жав не по ли ти ке. Као та ква, увек је у ве ћој 
или ма њој ме ри при сут на као са став ни део пред из бор них кам па-
ња.10) Окол но сти ко је од ре ђу ју сте пен при су ства спољ но по ли тич ке 

8) Пре ма: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку [on li ne]: ИзборизанароднепосланикеНарод
нескупштинеРепубликеСрбијеодржани16.марта2014.године, до ступ но на: http://
we brzs.stat.gov.rs/Web Si te/user Fi les/fi le/Iz bo ri/iz bo ri2014/Ta be la2_1.pdf [приступљено 
21.05.2014.]

9) Mic hael E. Kraft and Scott R Fur long: PublicPolicy:Politics,AnalysisandAlternatives,3rd
Edition, CQ Press, Was hing ton, D. C., 2009, pp. 382-417.

10) Ана Сто јиљ ко вић: „Спољ на по ли ти ка и по ли тич ки си стем – има ли по ли ти ка у из бор-
ним кам па ња ма?“, у: Зо ран Сто јиљ ко вић, Ду шан Спа со је вић, Је ле на Лон чар  и Ана 
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про бле ма ти ке у по ли тич ком жи во ту уоп ште и у пред из бор ним кам-
па ња ма по себ но, ве за не су пре све га за спољ но по ли тич ки по ло жај 
др жа ве у да том тре нут ку,11) али и за пи та ње кључ них по ли тич ких 
рас це па (ли ни ја по де ле) ме ђу ак те ри ма дру штве ног си сте ма.

Кам па ња за из бо ре 2014. го ди не по ка за ла је на ста вак трен да 
ума ње ња зна ча ја спољ но по ли тич ких те ма, за по че тог још 2008. 
го ди не. На и ме, рас це пом у Срп ској ра ди кал ној стран ци и фор-
ми ра њем Срп ске на пред не стран ке у је сен 2008. го ди не, до шло 
је до зна чај ног про ши ре ња про е вроп ског кон сен зу са ме ђу кључ-
ним стран ка ма у по ли тич ком си сте му. На кон из бо ра 2012. го ди не, 
про е вроп ске пар ти је има ле су 229 по сла нич ких ме ста у На род ној 
скуп шти ни (уз Де мо крат ску стран ку Ср би је као је ди ни из у зе так, 
на кон што је Срп ска ра ди кал на стран ка по пр ви пут у сво јој исто-
ри ји оста ла ис под цен зу са). Та ко ђе, ре лак са ци ја од но са са Ко со вом 
и Ме то хи јом (од но сно, та ква пер цеп ци ја од но са од стра не ве ћи не 
би ра ча) на кон бри сел ских пре го во ра под ру ко вод ством вла да Мир-
ка Цвет ко ви ћа и Иви це Да чи ћа, по ме ри ла је ко сов ски про блем да-
ље из ван фо ку са би рач ког те ла.

Ис тра жи ва ње јав ног мње ња спро ве де но кра јем 2013. го ди не, 
је дан ме сец пре рас пи си ва ња из бо ра, по ка за ло је да ни ко од гра ђа-
на (0% – sic!)  ни је иден ти фи ко вао ни ти про блем Ко со ва и Ме то хи-
је, ни ти пи та ње од но са са Европ ском уни јом као је дан од глав них 
про бле ма са ко ји ма се Ср би ја су о ча ва.12) 

По ли тич ке стран ке и њи хо ве ру ко во де ће струк ту ре би ле су 
до бро упо зна те са ова квим рас по ло же њем би рач ког те ла и нај ве-
ћег де ла јав ног мње ња. Из тог раз ло га, спољ но по ли тич ке те ме су 
оку пи ра ле је два не ко ли ко про це на та укуп ног ме диј ског про сто ра и 
вре ме на то ком пред из бор не кам па ње, што је мо гу ће утвр ди ти уви-
дом у ар хи ве ме диј ских ку ћа за пе ри од 30. ја ну ар – 14. март 2014. 
го ди не.13) Чак ни фор мал ни на пре дак у ви ду от по чи ња ња при ступ-

Сто јиљ ко вић: Јавнеполитикеуизборнојпонуди:изборииформирањевластиуСрбији
2012.године, Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 2012, стр. 31-49.

11) Ли ша нин, Мла ден: „Спољ но по ли тич ки при о ри те ти Ср би је“, Политичкаревија 31(1), 
2012, стр. 201-212.

12) Као кључ ни про бле ми, иден ти фи ко ва ни су: не за по сле ност (43%), си ро ма штво (18%) и 
ко руп ци ја (12%). За де та љан из ве штај ви де ти: Цен тар за сло бод не из бо ре и де мо кра-
ти ју – Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз вој: СтавграђанаСрбијепремакорупцији
–истраживањејавногмњења, Бе о град, де цем бар 2013, стр. 9.

13) Од но сно, од рас пи си ва ња из бо ра и фор мал ног по чет ка кам па ње до по чет ка пред из бор-
не ти ши не. Ар хи ве до ступ не на: Полити ка [online]: http://www.po li ti ka.rs; Вечерњено
вости [online]: http://www.no vo sti.rs; Данас [online]: www.da nas.rs; Блиц [on li ne]: http://
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них пре го во ра са Европ ском уни јом ни је у ве ћој ме ри ко ри шћен 
као пред из бор ни адут (што ни је био слу чај у ра ни јим ци клу си ма, 
на кон до би ја ња Сту ди је о из во дљи во сти, пот пи си ва ња Спо ра зу ма 
о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу или до би ја ња ста ту са кан ди да та 
за члан ство у Европ ској уни ји). Уме сто то га, а у скла ду са пре фе-
рен ци ја ма ве ћи не би рач ког те ла ис ка за ним кроз ис тра жи ва ња јав-
ног мње ња (од ко јих су не ка, на рав но, би ла на ру чи ва на од са мих 
по ли тич ких стра на ка за по тре бе фор му ли са ња пред из бор них плат-
фор ми), пред из бор ном кам па њом ка ко вла да ју ћих, та ко и опо зи-
ци о них стра на ка, у пот пу но сти су до ми ни ра ле со ци јал но-еко ном-
ске те ме. Је дан од до ка за да гра ђа ни ни су у ве ћој ме ри пре по зна ли 
спољ но по ли тич ка пи та ња као кључ на, је сте и чи ње ни ца да су ис-
под цен зу са оста ле је ди не две из бор не ли сте ко је су ову про бле ма-
ти ку ста ви ле у цен тар сво јих пред из бор них кам па ња: Де мо крат ска 
стран ка Ср би је (са сво јим ра ди кал ним евро скеп ти ци змом) и Срп-
ска ра ди кал на стран ка (у са ве зу са де сни чар ским по кре ти ма Образ 
и Наши, а под сло га ном „И Ко со во и Ру си ја“).

Ка да је, пак, реч о спољ но по ли тич ким ори јен та ци ја ма пар ти ја 
у пред из бор ној кам па њи за из бо ре 16. мар та, у оним рет ким тре ну-
ци ма ка да спољ на по ли ти ка је сте би ла у фо ку су, мо же се ре ћи да су 
оне осли ка ва ле оп шту ли ни ју по де ла у срп ској по ли ти ци14) и кре-
та ле се дуж осе про за пад но – по ли тич ки не у трал но – про ис точ но 
спољ но по ли тич ко опре де ље ње (ви де ти Табелу3). Стран ке ко је су 
уче ство ва ле на из бо ри ма а има ју ра ди кал но про за пад но (под ра зу-
ме ва ју ћи члан ство у НА ТО) или ра ди кал но про ис точ но (по ли тич-
ко-без бед но сна ин те гра ци ја са Ру ском Фе де ра ци јом), ни су пре шле 
цен зус. То је, у пр вом слу ча ју, Ли бе рал но-де мо крат ска пар ти ја, а 
у дру гом Срп ска ра ди кал на стран ка. Де мо крат ска стран ка Ср би је 
ко ја са сво јом плат фор мом по ли тич ке не у трал но сти Ср би је, за сту-
па ипак по ли ти ку су штин ског ослон ца на Ру ску Фе де ра ци ју, пре 
све га у еко ном ском, енер гет ском али и по ли тич ком до ме ну, та ко ђе 
је оста ла ис под цен зу са. 

Ка да је реч о члан ству у НА ТО, ову оп ци ју за сту па ју не ке 
фрак ци је уну тар Де мо крат ске стран ке и њен ма њи ко а ли ци о ни 
парт нер, Но ва стран ка бив шег пре ми је ра Ср би је Зо ра на Жив ко-
ви ћа. По ли ти ку „ба лан си ра ња из ме ђу ис то ка и за па да“ за сту па ју 

www.blic.rs; Б92 [online]: http://www.b92.net; РадиотелевизијаСрбије [online]:http://
www.rts.rs.  

14) О дру гим ли ни ја ма по де ла ме ђу по ли тич ким стран ка ма у Ср би ји, ви де ти: Ди ја на Ву-
ко ма но вић: Идеологија политичких партија уСрбији иЦрној Гори крајемXX века, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011.
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Срп ска на пред на стран ка и Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, уз на-
по ме ну да је СНС не што ви ше про за пад но а СПС не што ви ше про-
ру ски ори јен ти са на. Још увек ни су са свим ја сне спољ но по ли тич ке 
по зи ци је но во фор ми ра не Но ве де мо крат ске стран ке бив шег пред-
сед ни ка Ср би је, Бо ри са Та ди ћа, ма да се чи ни да су бли ске по зи-
ци ја ма Срп ске на пред не стран ке. Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је, као 
кон гло ме рат ве ли ког бро ја ре ги о нал них стра на ка са раз ли чи тим 
по ли тич ким про гра ми ма, нај пре би се мо гао по зи ци о ни ра ти из ме-
ђу Срп ске на пред не стран ке и Де мо крат ске стран ке. На из бо ри ма 
16. мар та УРС су та ко ђе оста ли ис под цен зу са.

Та бе ла 3:  
Спољ но по ли тич ке ори јан та ци је по ли тич ких стра на ка у Ср би ји

Ра ди кал но                     По ли ти ка                               Ра ди кал но  
про за пад но                    ба лан си ра ња                         про ис точ но 
опредељење                                                                 опредељење

ЛДП →ДС/НО ВА →  НДС → СНС →  СПС  →  ДСС  →  СРС

ПОВРАТАКСПОЉНЕПОЛИТИКЕ?

Да ли је, и под ко јим усло ви ма, мо гућ „по вра так“ спољ не по-
ли ти ке у жи жу по ли тич ког жи во та у Ср би ји. Чи ње ни ца је да од су-
ство спољ не по ли ти ке из пред из бор не кам па ње за из бо ре 16. мар та 
пред ста вља на ста вак ра ни је за по че тог трен да, али је чи ње ни ца и 
да се у др жа ви са тур бу лент ним спољ но по ли тич ким по ло жа јем по-
пут Ср би је15) спољ на по ли ти ка не мо же трај но др жа ти из ван 
по при шта по ли тич ког над ме та ња.

Мо же се твр ди ти да ће се по вра так спољ не по ли ти ке у по ли-
тич ку аре ну до го ди ти уз ис пу ње ње два ју усло ва (за себ но или, још 
ве ро ват ни је,  ку му ла тив но):

1) Ути цај спољ них фак то ра: евен ту ал ни за стој у европ ским 
ин те гра ци ја ма (по тен ци јал но узро ко ван на пе то шћу из ме ђу 

15) О де тер ми нан та ма спољ не по ли ти ке ви де ти: Ве ли бор Га вра нов и Мо мир Стој ко вић: 
МеђународниодносииспољнаполитикаЈугославије, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
град, 1972, стр. 237-240.
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про це са при сту па ња и од ре ђи ва ња ко нач ног ста ту са Ко со ва 
и Ме то хи је16) или „за мо ром про ши ре ња“ Европ ске уни је);

2) Ути цај уну тра шњих фак то ра: ја ча ње и кон со ли да ци ја би ло 
евро скеп тич ке или ра ди кал но про за пад не опо зи ци је ко ја би 
у из ме ње ним окол но сти ма мо гла да упу ти иза зо ве пре о вла-
ђу ју ћој спољ но по ли тич кој кон цеп ци ји.17)

Го то во је си гур но да до ис пу ње ња ових усло ва, тј. до на сту па-
ња на ве де них фак то ра не мо же да до ђе у нај кра ћем ро ку. Ме ђу тим, 
већ у сред њо роч ној а по себ но ду го роч ној пер спек ти ви, а у усло ви-
ма по ли тич ких тур бу лен ци ја ка рак те ри стич них за срп ско дру штво, 
мо же се оче ки ва ти по вра так спољ не по ли ти ке као те ме и окви ра за 
по ли тич ко над ме та ње, из бор но или не ко дру го.
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MladenLisanin
FOREIGNPOLICYINTHECAMPAIGNFORMARCH162014

PARLIAMENTARYELECTIONINSERBIA

Resume
Modernpoliticalpracticehasshownasignificantlevelof
mutualinfluencebetweenelectoralcyclesandcampaigns
ontheonehand,andtheprocessesofforeignpolicycea
tionandrealizationon theotherhand.The indisputably
significant part of political parties as foreignpolicy ac
torsisevenmorestrikingduringthe(pre)electoralperi
ods.Thepurposeofthearticleistoshowwhether,inwhat
wayandtowhatextentwasforeignpolicyanelementof
electoralprocessregarding theearlyelections inSerbia
onMay16,2014.
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Elections were scheduled as a result of intracoalition
competition of the previousmajority, as ameans of ga
ining full legitimacy. The results saw previous first vice
presidentAleksandarVucicbecomeapresidentofthenew
government.During the campaign, foreignpolicy topics
were very rarely exploited by the political parties. This
correspondedperfectlywiththemajorityofvoters’opinion
that foreignpolicy issues like thenegotiationsabout the
normalizationof relationswithKosovoandMetohijaor
accessionnegotiationswiththeEuropeanUnionwerenot
thecentralproblemstobedealtwith.
Thepartiesparticipating in theelectionscanbe ranged
fromradicallyproWesterntopoliticallyneutral toradi
callyproEastern(i.e.proRussian).Theresultssawboth
radicallyproWestern(LiberalDemocraticParty)andra
dicallyproEastern (SerbianRadicalParty)parties stay
belowtheelectoralcensus.ModeratepartieslikeSerbian
ProgressivePartyandtheSocialistPartyofSerbiarema
inedinpower,extendingtheirmajorityintheParliament
toaround200of250seats.
Although theabsenceof foreignpolicy fromtheelection
campaign is a continuation of the trend that has begun
in2008,itisafactthatforeignpolicyissuescannotstay
outofpoliticalfocusforlong,especiallyinacountrywith
such a turbulent international position. The cconditions 
tobefulfilledforforeignpolicytoreturntothepolitical
stagecanbeidentifiedas:1)apotentialdeadlockinEuro
peanintegrationprocess,asaresultofitsincompatibility
withtheprocessofdeterminingthefinalstatusofKosovo
andMetohijaorof the extension fatiguewithin theEU,
or2)thestrengtheningandconsolidationofeitherEuro
skepticalorradicallyproWesternoppositionwhichcould
challengethecurrentlyprevailingforeignpolicyconcept.
Keywords:Serbia,foreignpolicy,elections,electioncam
paign,politicalparties.

 Овај рад је примљен 2. апри ла 2014. го ди не. а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 2. јуна 2014. године.
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Сажетак
Избори за Европски парламент до 2014. године код
истраживача су оцењивани као „другостепени“,
што су потврђивала и истраживања јавног мњења
у Европској унији. Наиме, грађани су сматрали да
Европскипарламентнедоносиважнеодлуке,панису
у значајнијем броју ни излазили на биралишта, чиме
јелегитимитетидеморкатичностовеинституције
биодоведенупитање.
Схватившинасталипроблем,уБриселусусепотру
дили да до овогодишњих избора (мај 2014. године)
Лисабoнскимуговоромпредајупарламентуновенад
лежностикакобизаинтересовалибирачедаизађуна
изборе и потврде легитимитет и деморкатичност
институцијаЕвропскеуније.УтомкотнекстуЕвроп
скипарламентједобиомогућностдабира„премије
ра“Европске уније (председникаЕвропске комисије),
даусвајабуџет,каоиовлашћењадасебависпољном
политикомизаштитомљудскихправаислобода.Из
бор„премијера“Европске унијетумачисекаоусва
јањеобрасцастварањаопштеевропскихполитичких
лидера,штоизборимадајеновудимензијуиквалитет.
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*** Рад је на стао у окви ру про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких 

ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја“ (179009), ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Но,изборизаЕвропскипарламент,мимовољеБрисе
ла,доносејошједнуважнуновину–појавуопозиције,
првипутуисторијиЕвропскогпарламентаимашан
седаформирафракцију,чимебимогаодазначајније
утиче на одлуке парламента. Наиме, према истра
живњимајавногмњења25одстопосланичкихместа
заузећеопозициионепартијеипојединцикојисезала
жу за престанак постојањаЕвропске уније.Другим
речима, општа карактеристика избора за Европски
парламент2014.годинејегласањеproetcontraЕвроп
скеуније.
Кључнеречи:Европскипарламент,избори,демокра
тија, Европска унија, интеграције, политички иден
титет.

Jу на (27–28)  2013. го ди не на са ми ту у Бри се лу ли де ри др жа ва 
ко ји чи не Европ ску уни ју до го во ри ли су се да из бо ре за Европ-

ски пар ла мент по ме ре са 5–8. ју на на 22–25. мај 2014. го ди не.1) Као 
фор мал ни по вод на ве де но је да ли де ри др жа ва Европ ске уни је сма-
тра ју не прак тич ним да се из бо ри одр же у вре ме по чет ка го ди шњих 
од мо ра. Дру га ва жна од лу ка је да се на спо ме ну тим из бо ри ма ве ли-
ком бро ју др жа ва Уни је (Аустри ји, Бел ги ји, Бу гар ској, Хр ват ској, 
Че шкој, Грч кој, Ма ђар ској, Ир ској, Ли тва ни ји, Ле то ни ји, Пор ту га-
ли ји и Ру му ни ји) ума њу је број по сла ни ка у Европ ском пар ла мен ту 
за је дан, а Не мач кој за три. Ова од лу ка је до не та због де мо граф ске 
си ту а ци је у не ким др жа ва ма (сма њен број ста нов ни ка). Пар ла мент 
ће, да кле, због то га у но вом са зи ву има ти 751 по сла ни ка уме сто 
до са да шњих 754. 

Европ ски пар ла мент пред ста вља над на ци о нал ну ин сти ту ци ју 
вла сти у Европ ској уни ји, а по сла ни ке би ра гра ђан ство ди рект но 
на из бо ри ма на рок од пет го ди на.2) Ова чи ње ни ца ди рект ног из бо-
ра по сла ни ка опре де љу је раз ли ку из ме ђу Европ ског пар ла мен та и 
оста лих (за пад них) ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја где 
кључ не љу де де ле ги ра ју на ци о нал ни за ко но дав ни ор га ни (Са вет 
Евро пе, ОЕБС, НА ТО). Европ ски пар ла мент фор ми ра ле су 1957. 
го ди не шест др жа ва (Бел ги ја, Хо лан ди ја, Лук сем бург, Фран цу ска, 
Ита ли ја и Не мач ка). На пор та лу Европ ског пар ла мен та (www.euro-

1) Алек сан др Ши шло, Стра ны ЕС одо бри ли пе ре нос вы бо ров в Евро пар ла мент на май 
2014 го да, ИА Но во сти http://ria.ru/world/20130615/943550295.html#ixzz31ccA SMUI

2) В 2014 го ду про й дут вы бо ры в Евро пе й ский пар ла мент, http://www.ci krf.ru/ban ners/pre-
si dent_usa/2013_ju ne.html
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parl.eu.int) пи ше да је Рим ским уго во ром из 1957. го ди не фор ми-
ран Европ ски пар ла мент ко ји је имао над ле жност да „раз ма тра и 
кон тро ли ше“ из вр шну власт, а са сто ји се од пред став ни ка на ро да 
др жа ва-чла ни ца Европ ске за јед ни це.3)

Иако има ви ше де це ниј ску тра ди ци ју по ста ја ња, до да на да-
на шњег струч ња ци сма тра ју да се Европ ски пар ла мент на ла зи у 
сен ци дру гих ин сти ту ци ја Европ ске уни је. Европ ски пар ла мент 
ни је имао ве ли ка овла шће ња, што је код ста нов ни ка Уни је не га-
тив но ути ца ло на од нос пре ма овој ин сти ту ци ји. У уџ бе ни ци ма о 
пар ла мен та ри зму Европ ски пар ла мент се ква ли фи ко вао ви ше као 
Са вет или Ко ми си ја, а тек по том као пар ла мент (ко ји је „глас де мо-
крат ског фе де ра ли зма“).4) Из бо ри за Европ ски пар ла мент по че ли 
су да се прак ти ку ју по сле од лу ке Европ ског са ве та 1–2. де цем бра 
1975. го ди не, ко ји је и од ре дио да тум пр вих из бо ра: мај – јун 1978. 
го ди не.5) Ак ту ел ни из бо ри за Европ ски пар ла мент 2014. го ди не, 
спро во де се на осно ву Ли са бон ског уго во ра, ко ји је фак тич ки за-
ме на за Устав Европ ске уни је, чи је је до но ше ње иза зва ло ве ли ку 
по ли тич ку кри зу у Уни ји 2004. и 2005. го ди не. Ли са бон ски уго вор 
је мо ди фи ко ва на вер зи ја Уго во ра о Уста ву за Евро пу и одо брен је 
од стра не Европ ског са ве та у Ли са бо ну 19. ок то бра 2007. го ди не, 
пот пи сан 13. де цем бра 2007. го ди не од стра не 27 ше фо ва др жа ва 
или вла да чла ни ца Европ ске уни је, а сту пио је на сна гу 1. де цем бра 
2009. го ди не.6) Иако је Ли са бон ски уго вор до нео од ре ђе не прав-
не по прав ке у сме ру де мо кра ти за ци је ин сти ту ци ја Европ ске уни је, 
ова над на ци о нал на тво ре ви на се и да ље до жи вља ва као „има нент-
но не де мо крат ска“,7) те мај ски из бо ри 2014. го ди не тре ба та кву 
пред ста ву о Уни ји да из ме не.

Eвропски пар ла мент је је дан од се дам ин сти ту ци ја Европ ске 
уни је и има се ди ште у Стра збу ру, а по вре ме но одр жа ва сед ни це и у 
Бри се лу и Лук сем бур гу. У ак ту ел ном са зи ву има се дам фрак ци ја и 
мно штво по сла ни ка ко ји не при па да ју ни јед ној пар ти ји. Eвропски 

3) Вы бо ры в Евро пар ла мент-2004, http://www.stra ta ge ma.org/pu bli ca ti ons/po li ti cal-tec hno-
logy/item_78.html, 23.06.2004

4) Евро пе й ский пар ла мент, http://www.za kro ma.na rod.ru/
5) Исто.
6) Де ја на Вук че вић, Европскаунијакаостратешкипартнер, Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, Бе о град, 2013, стр. 85.; Упор.: ЕвропейскийсоюзвXXIвеке:времяиспытаний, 
под ре дак ци ей О. Ю. По тем ки ной, Вес мир, Мо сква, 2012, стр. 11–12.

7) Бог да на Ко ље вић, „`Европско питање` и пра ва де мо кра ти ја у 21. ве ку“, Политичкаре
вија, бр. 4, Бе о град, 2012, стр. 1.; Упор.: Ср ђан М. Пе ри шић, „Пост мо дер но не ста ја ње 
по ли тич ког и де мо кра ти је“,Политичкаревија, бр. 24, Бе о град, 2012, стр. 139–154.
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пар ла мент, има три ва жна за дат ка: кон тро ли ше рад Европ ске ко ми-
си је, до но си за ко не и бу џет Уни је. 

Рас по де ла по сла ни чих ман да та у Европ ском пар ла мен ту из ме ђу 
др жа ва-чла ни ца Европ ске уни је 2009–2014. го ди не

Држава–чланица
Европскеуније

Бројпосланичких
местаупериоду
2009–2014године

Бројпосланичких
места(ускладуса

резолуцијомЕвропског
парламентаод

13.марта2013.године)
Немачка 99 96

Фран цу ска 74 74
Ве ли ка Бри та ни ја 73 73

Ита ли ја 73 73
Шпа ни ја 54 54
Пољ ска 51 51
Румунија 33 32
Хо лан ди ја 26 26
Белгија 22 21
Мађарска 22 21
Грчка 22 21

Португалија 22 21
Чешка 22 21
Шведска 20 19
Аустри ја 19 19
Бугарска 18 17

Дан ска 13 13
Сло вач ка 13 13
Фин ска 13 13
Ирска 12 11

Литванија 12 11
Хрватска – 11
Летонија 9 8
Сло ве ни ја 8 8

Ки пар 6 6
Лук сем бург 6 6

Мал та 6 6
Есто ни ја 6 6
Укуп но 754 751

Фран цу ски ана ли ти чар Жан Фран соа Же рар (Jean-François Gé-
rard) ис ти че да ни је тај на да европ ски по сла ни ци не во ле да од ла зе 
на сед ни це Европ ског пар ла мен та у Стра збур.8) По треб но је да та-

8) Jean-François Gérard, „Le Par le ment européen vit-il ses der ni ers jo urs à Stras bo urg?“, Le
HuffingtonPost, 11/10/2013
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мо бу ду око че ти ри да на сва ког ме се ца, при че му не ма ју вре ме на 
да про ше та ју гра дом или ура де не што за се бе, та ко да не осе ћа ју 
ни ка кву ве зу са овим гра дом, на су прот си ту а ци ји са Бри се лом. За 
пар ла мен тар це Стра збур је за твор из ко га је те шко иза ћи.9) Ра ни је 
су из бо ри за Европ ски пар ла мент би ли по ва жно сти „дру го сте пе-
ни“, али са да се си ту а ци ја про ме ни ла.10)

Пред сед ник Европ ске ко ми си је Жо зе Ма ну ел Ба ро зо је већ са-
оп штио да ће ре зул та ти из бо ра за ЕП би ти ин ди ка тор од но са Евро-
пља на пре ма свим ин сти ту ци ја ма Европ ске уни је, а не са мо пре ма 
ЕП. Да бри сел ска би ро кра ти ја има раз ло га за за бри ну тост сви ма је 
ја сно: ве ли ка не за по сле ност, слаб еко ном ски раст евро-зо не је већ 
на ру шио имиџ Уни је и ње них ин сти ту ци ја, као и по је ди них по ли-
ти ча ра чи ја по ја ва у јав но сти иза зи ва не га тив не ре ак ци је јав но сти, 
јер су „си но ним зла“.11) Ни во по ве ре ња у ин сти ту ци је Европ ске 
уни је, као и у са му Уни ју је од 2009. го ди не пао са 47 на 31 од сто 
2014. го ди не. Ста нов ни ци до жи вља ва ју Уни ју као „обе сни ре гу ли-
шу ћи ме ха ни зам“, ко ји је, уз то и пре ви ше би ро кра ти зо ван. Ин те-
ре сант но је да на овај на чин о Уни ји раз ми шља 85 од сто Не ма ца 
(ис тра жи ва ње на ру чи ла Европ ска ко ми си ја), а слич но је и у дру-
гим др жа ва ма чла ни ца ма Уни је, где је тро је од че тво ро са гла сно 
са прет ход ним тврд ња ма. Евро пља ни сма тра ју да не мо гу да ути чу 
на од лу ке по ли ти ча ра у Бри се лу (ко ји су се оту ђи ли од на ро да) и 
66 од сто је из ја ви ло да њи хо ви гла со ви ни шта не зна че у Европ ској 
уни ји. На тај на чин евро скеп ти ци има ју све ши ру гла сач ку ба зу, 
што иза зи ва страх у Бри се лу (ко ји их до жи вља ва ве о ма не га тив но 
и ква ли фи ки је као „екс тре ми сте“ и „ра ди ка ле“).

Зна ча јан број ана ли ти ча ра из Европ ске уни је до са да је сма-
трао да ће се у ра ду Европ ског пар ла мен та ма ло шта из ме ни ти, те 
да ће «на род ња ци» и со ци јал-де мо кра те и да ље очу ва ти ве ћи ну, та-
ко да ће они са ми до но си ти ва жне од лу ке без евро скеп ти ка и про-
тив ни ка Уни је са де сни це. На рав но, по сле усва ја ња Ли са бон ског 
уго во ра ви ше ни је та ко. На и ме, Европ ски пар ла мент има мо гућ-
ност да се ак тив но и до ста ефи ка сно ба ви спољ ном по ли ти ком, тј. 
„за шти том де мо кра ти је и сло бо да“, ка ко на ни воу Европ ске уни је 
та ко и на ме ђу на род ном ни воу. Да ље, Европ ски пар ла мент је и фо-
рум где о сво јим про бле ми ма мо гу да го во ре и ма ле др жа ве чла ни-

9) Исто. 
10) Исто. 
11) Исто. 
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це Уни је. Да ље, уко ли ко се, да кле, ре ал но са гле да уло га Европ ског 
па ра мен та при ли ком до но ше ња бу џе та Уни је, за тим у фор ми ра њу 
по ли тич ких ли де ра и са ме по ли ти ке, он да је ја сно да су из бо ри за 
Европ ски пар ла мент ва жни и да тре ба у њи ма уче ство ва ти пу ним 
ка па ци те том и не под ле га ти де фе ти стич ким при ча ма да је ова ин-
сти ту ци ја мар ги нал на. Уко ли ко је не ка да и би ла на мар ги ни, очи-
глед но је да ви ше ни је.

Из бо ри за Европ ски пар ла мент (22 – 25. мај 2014. го ди не) омо-
гу ћи ће и да око 500.000.000 ста нов ни ка Уни је уче ству је у из бо ру 
751 по сла ни ка. Ово су осми из бо ри за Европ ски пар ла мент (пр-
ви су би ли 1979. го ди не), ко ји у од но су на прет ход не, ипак има ју 
ве ћу ва жност, али и од ре ђе ну по себ ност, пре све га што ће се по 
пр ви пут по ја ви ти опо зи ци ја оп ште е вроп ској иде ји ка кву за го ва ра 
Бри сел. Из бо ри за Европ ски пар ла мент су, та ко ђе, ва жни јер је то 
је ди на ин сти ту ци ја у Европ ској уни ји ко ја се би ра ди рект но од гра-
ђа на. Из ла зност и ак тив ност гра ђа на пар ла мен ту да је ле ги тим ност 
и де мо кра тич ност.12) Уко ли ко бу де ма ла из ла зност, мо гу по бе ди ти 
про тив ни ци евро ит не гра ци ја (тзв. по пу ли сти), чи ме ће функ ци о-
ни са ње ове ин сти ту ци је би ти угро же но. Без са гла сно сти Европ-
ског пар ла мен та ни је мо гу ће усво ји ти ни је дан прав ни акт на ни воу 
Европ ске уни је. У пар ла мен ту се до но се од лу ке ко је се ти чу свих, 
на при мер у обла сти по љо при вре де, ко је су мно го ва жни је од оних 
до не се них на на ци о нал ном ни воу. И, на рав но, не нај ма ње ва жно, 
из бо ри за Европ ски пар ла мент су ва жни и због то га што зна чај ове 
ин сти ту ци је ра сте. На при мер, ни је мо гу ће усво ји ти бу џет Европ-
ске уни је без одо бре ња Европ ског пар ла мен та, а усва ја ње бу џе та 
пред ста вља нај ва жни је сред ство у фор ми ра њу европ ске по ли ти ке.

За ме ди је глав на „ин три га“ ве за на за из бо ре за Eвропски пар-
ла мент је ко ли ка ће би ти из ла зност, с об зи ром на но ву уло гу Европ-
ског пар ла мен та, ме диј ски „при ти сак“ на ста нов ни штво да иза ђе 
на из бо ре, те ко ли ко ће по сла нич ких ме ста до би ти евро скеп ти ци.13) 

12) По че му вы бо ры в Евро пар ла мент ва жны?, http://rus.del fi.ee/pro jects/opi nion/poc he mu-
vybory-v-evro par la ment-vazhny.d?id=67914503

13) К. Сте па нян, Пред сто я щ ие вы бо ры в Евро пар ла мент: ка ко вы шан сы евро скеп ти ков?, 
http://www.ar me dia.am/?ac tion=Euro pe a nIn te gra tion&what=show&id=1247173194&lang=
rus 17.02.2014
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ОИЗЛАЗНОСТИБИРАЧА

На и ме, по пр ви пут, ма кар фор мал но, Европ ски пар ла мент ће 
има ти ути цај на из бор бу ду ћег „пре ми је ра“ Европ ске уни је. Из-
бо ри се одр жа ва ју и у ат мос фе ри сма ње ног по ве ре ња ста нов ни-
ка ста рог кон ти нен та у Европ ску уни ју. Евро пља ни и да нас има ју 
осе ћај да ни ка ко не мо гу да ути чу на до но ше ње од лу ка на ни воу 
Европ ске уни је, а тај осе ћај да нас је ја чи не го ју че. Пре ма ис тра-
жи вач ким аген ци ја ма Уни је 66 од сто би ра ча сма тра да „њи хов гас 
у Уни ји не игра ни ка кву уло гу“. На тај на чин евро скеп ти ци има ју 
ви ше шан си, јер има ју ве ћу би рач ку ба зу. На при мер, у Ита ли ји је 
ни во евро скеп ти ци зма код би ра ча до сти гао 50 од сто, а чак 53 од-
сто ста нов ни ка Ита ли је се бе не сма тра гра ђа ни ма Европ ске уни је. 
Дру гим ре чи ма, оп шта ка рак те ри сти ка из бо ра за Европ ски пар ла-
мент 2014. го ди не је гла са ње pro et con tra Европ ске уни је.14)

Ли тван ска „Ге о по ли ти ка“ до не ла је 12. ма ја 2014. го ди не сво ју 
ана ли зу из бо ра за Европ ски пар ла мент ис ти чу ћи но ве иза зо ве ко је 
но се ови из бо ри. На и ме, Европ ски пар ла мент је јед на од ва жних 
ин сти ту ци ја Европ ске уни је иако је ауто ри тет и ути цај пар ла мен-
та у струк ту ри упра вља ња Европ ском уни јом, али и код ста нов-
ни штва, не ве лик.15) У ма ју 2014. го ди не се одр жа ва ју осми из бо ри 
за Европ ски пар ла мент, а они од ра жа ва ју ве ли ке про бле ме и још 
ве ће иза зо ве за европ ски пар ла мен та ри зам. Пр во, у Европ ској уни-
ји по сто ји ма ла из ла зност би ра ча на би ра ли шта ка да је у пи та њу 
Европ ски пар ла мент. Из бо ри се одр жа ва ју у ле то ка да ста нов ни ци 
од ла зе на го ди шње од мо ре, па је из тих раз ло га до не та од лу ка да 
се по ме ре за мај (ма да не ки твр де и због Укра ји не, јер се та мо се 
из бо ри у ор га ни за ци ји но ве пу чи стич ке вла де та ко ђе одр жа ва ју 25. 
ма ја). Пот пред сед ник Европ ске ко ми си је, Ви ви ен Ре динг, из ја ви ла 
је да одр жа ва ње из бо ра за Европ ски пар ла мент и исто вре ме но одр-
жа ва ње из бо ра у Укра ји ни пред ста вља ју знак европ ске бу дућ но сти 
Укра ји не.16) На рав но, по сто је и дру ги раз ло зи ма ле из ла зно сти би-
ра ча по во дом из бо ра у Уни ји, а јед но је фор ми ра но ми шље ње код 
ста нов ни ка да Европ ски пар ла мент не од лу чу је ни о че му ва жном. 
Дру гим ре чи ма би ра чи осе ћа ју да њи хо ви гла со ви ни шта не ре ша-
ва ју. 

14) http://www.reg num.ru/news/po lit/1795952.html#ixzz31cdr se7f 
15) Ва дим Во ло вой, «Вы бо ры в Евро пар ла мент: ак цен ты и вы зо вы», Geopolitika, 

12/05/2014  
16) Ви це-пре зи дент ЕК: Вы бо ры в Укра и не в один де нь с вы бо ра ми в ЕС - знак евро пе й ско-

го бу ду щ е го,http://fo cus.ua/fo re ign/298371/, 22.02.2014 
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У Европ ској уни ји за из бо ре раз ли ку ју ак тив но и па сив но би-
рач ко пра во. Гла са ти мо гу сви гра ђа ни Уни је без об зи ра у ко јој др-
жа ви жи ве. Го ди не ста ро сти од ко јих се сти че из бор но пра во је у 
Аустри ји пу них 16 го ди на, а 18 у оста лим чла ни ца ма. У не ко ли ко 
др жа ва (Бел ги ја, Грч ка, Ки пар и Лук сем бург) гла са ње је оба ве зно. 
Кан ди да ти за по сла ни ке мо ра ју има ти нај ма ње 18 го ди на (Не мач-
ка, Дан ска, Шпа ни ја), од но сно 25 го ди на (Грч ка, Ита ли ја и Ки пар). 
Од 1993. го ди не ста нов ни ци Европ ске уни је има ју пра во да се кан-
ди ду ју на из бо ри ма у би ло ко јој др жа ви чла ни ци Уни је, а до са да је 
у ствар но сти и за бе ле же но не ко ли ко де се ти на ова квих слу ча је ва.   

За ко но дав ство др жа ва-чла ни ца Уни је по пи та њу из бо ра за 
Европ ски пар ла мент се до ста раз ли ку је, а по нај ви ше у сле де ћа 
три пи та ња: на чин при ку пља ња пот пи са по др шке, фи нан си ра ње 
из бор не кам па ње, као и ду жи на тра ја ња кам па ње. У 21 др жа ви-
чла ни ци из бо ри се спро во де у не де љу, а у Ве ли кој Бри та ни ји и 
Хо лан ди ји у че твр так. У Ир ској у пе так, Че шкој у пе так и су бо ту, 
а у Ли тва ни ји и Ита ли ји у су бо ту и не де љу. У Бри се лу сма тра ју да 
је то глав ни раз лог ма ле из ла зно сти би ра ча, ко ји је 2009. го ди не 
пао на исто риј ски ми ни мум од 43 од сто иза шлих би ра ча са пра вом 
гла са.  За пра во, из ла зност би ра ча на гла сач ка ме ста бе ле жи пад 
од мах по сле пр вих из бо ра 1979. го ди не ка да је на европ ским пар-
ла мен тар ним из бо ри ма гла са ло 61,99 од сто гла са ча, 1984. го ди не 
из ла зност је па ла на 58,98 од сто, а 1994. го ди не на 56,67 од сто, да 
би 2004. го ди не до шла до ми ни му ма од 45,47 по сто иза шлих гла са-
ча.17) Го ди не 2009. би ла је го ди на ре корд но ма ле из ла зно сти - про-
сеч на из ла зност по др жа ва ма-чла ни ца ма Уни је би ла је ма ња од 44 
од сто. По сле ових из бо ра по ја вио се тер мин «ни во не у че шћа».18)

Ка ко би се по ве ћа ла из ла зност би ра ча, у Бри се лу је до не та од-
лу ка да се из бо ри за Европ ски пар ла мент учи не оп ште е вроп ским 
до га ђа јем, а да би  се то по сти гло и да би се  за ин те ре со ва ли би ра-
чи, омо гу ће но је да пар ла мент пред ла же «пре ми је ра» Уни је. 

Јед но од ва жних пи та ња је за што би ра чи у Европ ској уни ји 
ни су за ин те ре со ва ни за из бо ре по сла ни ка у Европ ски пар ла мент? 
Ово ни је са мо пи та ње ле ги ти ми те та пар ла мен та већ и етич ко пи та-
ње. На и ме, на прет ход ним из бо ри ма 2009. го ди не у про се ку сва ки 
дру ги би рач ни је гла сао, док у Сло вач кој и не ким дру гим др жа ва ма 

17) Исто.
18) Исто.
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ово пра во је ис ко ри стио тек сва ки пе ти гла сач. Ка ко се, да кле, бо-
ри ти са па сив но шћу би ра ча?19) 

«Ако твој де да не ма чи ме да се ба ви, по ша љи га у Европ ски 
пар ла мент» («Hast du einen Opa, schick ihn nach Euro pa!”) гла си јед-
на ри мо ва на ре че ни ца по пу лар на у Не мач кој. На и ме, пар ти је су у 
Европ ски пар ла мент сла ле сво је ве те ра не, ислу же не или ком про-
ми то ва не ка дро ве, ко ји ви ше ни су има ли ни ка кве шан се да до би ју 
ка кво ва жно ме сто у сво јој др жа ви.20)  

Глав ни раз лог ма ле из ла зно сти би ра ча на из бо ре за Европ ски 
пар ла мент је не га тив но ми шље ње гра ђа на о овој ин сти ту ци ји.21) 
По ред то га, ста нов ни ци Уни је још увек не зна ју ка ко Бри сел и 
Стра збур ди рект но ути чу на њи хов жи вот. На рав но, има ми шље ња 
да је узрок ма ле из ла зно сти гла са ча и то што љу де не ин те ре су ју 
оп ште е вроп ске те ме, као и то што не ма ли де ра оп ште е вроп ског 
ни воа. По сто је ћи по ли ти ча ри су ане мич ни и про сеч не би ро кра те, 
че сто без по ли тич ког та лен та и не мо гу да за ин те ре су ју ста нов ни-
ке за оп ште е вроп ску по ли ти ку. 

Р. Да ни ел Кел ман и Ананд Ме нон кон ста ту ју да Европ ска уни-
ја пре жи вља ва исто вре ме но ле пе и те шке тре нут ке. У те шке тре-
нут ке убра ја ју пад по др шке ин те гра ци ја ма на исто риј ски ми ни-
мум. Исто вре ме но Уни ја има и ве ли ке еко ном ске про бле ме, док је 
њен опо ра вак пре спор. У Ју жној Евро пи чи та ве ге не ра ци је мла дих 
(од 30 до 50 од сто) ра сту, а да не зна ју шта је рад но ме сто. У Фран-
цу ској, Грч кој, Ма ђар ској и Хо лан ди ји ја ча опо зи ци ја ко ја је не при-
ја тељ ски на стро је на пре ма Европ ској уни ји и има ју не ве ро ват ну 
по др шку би ра ча. Украт ко ре че но, Европ ска уни ја ни ка да ни је би ла 
сла би ја и не по пу лар ни ја.22) По зи тив но је што је Уни ја пре бро ди ла 
кри зу евра и евро-зо не, чи ме је очу ва на ста бил ност фи нан сиј ског 
сек то ра. 

Што се ти че из бо ра за Европ ски пар ла мент Р. Да ни ел Кел ман 
и Ананд Ме нон ми сле да ће их обе ле жи ти ма ла из ла зност би ра ча 
и успех про тив ни ка Европ ске уни је.23) Ипак, Бри сел је до нео од-
лу ку да из бо ре учи ни за ни мљи вим та ко што Европ ски пар ла мент 

19) Сан дра Буц, Ми ха ил Бу шу ев, По че му из би ра те лям не ин те ре сны вы бо ры в Евро пар ла-
мент?, http://new sland.com/news/de tail/id/1367222/ 

20) Исто.
21) Исто. 
22) R. Da niel Ke le men / Anand Me non, „Fight Club“, ForeignAffairs, 20/05/2014
23) Исто. 
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пред ла же пред сед ни ка Европ ске ко ми си је. Ипак, ово овла шће ње је 
за сно ва но на про бле ма тич ном ту ма че њу Ли са бон ског уго во ра (ра-
ди се о „но вој ин тер пре та ци ји дво сми сле не фор му ла ци је у Ли са-
бон ског уго во ру“), пре ма ко јој Европ ски са вет од ре ђу је ко ће би ти 
пред сед ник Европ ске ко ми си је, „при ма ју ћи к зна њу ре зул та те из-
бо ра за Европ ски пар ла мент.24) С тим у ве зи пар ла мен тар не пар ти је 
пред ла жу кан ди да те за пред сед ни ка Европ ске ко ми си је, при че му 
су, фак тич ки, пре тво ри ле пред сед ни ка Ко ми си је у не што слич но 
пре ми је ру, ко ји тре ба да ис пу ња ва на ло ге пар ла мен та. 

ЕВРОПСКИПАРЛАМЕНТ
ИИЗБОРЕВРОПСКОГ„ПРЕМИЈЕРА

Осо бе ност ово го ди шњих из бо ра за Европ ски пар ла мент, а у 
скла ду са Ли са бон ским уго во ром, је сте да ова ин сти ту ци ја мо-
ра уче ство ва ти у из бо ру европ ског «пре ми је ра», тј. пред сед ни ка 
Европ ске ко ми си је, та ко што ће европ ске по ли тич ке пар ти је пред-
ла га ти сво је кан ди да те, а кан ди дат ко ји обез бе ди по др шку ве ћи не 
по сла ни ка за у зе ће ту по зи ци ју. За са да је не ја сно из Ли са бон ског 
уго во ра да ли др жа ве-чла ни це Уни је тре ба да одо бре овај из бор. 

Дру ги ва жан мо ме нат је ве за из бо ра за Европ ски пар ла мент и 
ше фа Европ ске ко ми си је. На и ме, пре ма но вим пра ви ли ма, сва ка 
европ ска пар ти ја има пра во да кан ди ду је свог чо ве ка на то ме сто, 
да би ко нач ну ли сту кан ди да та за ше фа Европ ске ко ми си је утвр дио 
пар ла мент. По зна ти су сле де ћи кан ди да ти:

1. Европ ска на род на пар ти ја – бив ши пре ми јер Лук сем бур га 
Жан-Клод Јун кер; 

2. Про гре сив на али јан са со ци ја ли ста и де мо кра та – са да-
шњи шеф Европ ског пар ла мен та Мар тин Шулц; 

3. Али јан са ли бе ра ла и де мо кра та за Евро пу – бив ши пре-
ми јер Бел ги је Ги Вер хоф стадт; 

4. Зе ле ни – по сла ник Европ ског пар ла мен та Жо зе Бо ве и 
Не ми ца Фран ци ска Ке лер; 

5. Европ ска ује ди ње на ле ви ца – ли дер грч ке ко а ли ци је «СИ-
РИ ЗА» Алек сис Ци прас.

Ка да се то зна, те шко је и по ми сли ти да ће глав ну реч у из бо ру 
ше фа Европ ске ко ми си је (вла де) има ти глас ста нов ни ка Европ ске 
уни је. Нај ве ро ват ни ју од лу ку о но вом ше фу Европ ске ко ми си је до-

24) Исто. 
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не ће Не мач ка, а по том ће се та од лу ка «про ву ћи» фор ме ра ди кроз 
пар ла мент.25) Ипак, из бо ри за Европ ски пар ла мент су ва жни јер но-
ви на чин из бо ра „пре ми је ра“ Европ ске уни је зна чи да се ус по ста-
вља обра зац фор ми ра ња по ли тич ких ли де ра Уни је.

ОПОЗИЦИЈА–ИЕВРОПСКИПАРЛАМЕНТ?

Кра јем мар та 2014. го ди не Ан дреј Фе дја шин је ис та као но-
ву ка рак те ри сти ку из бо ра за Европ ски пар ла мент. На и ме, де сне 
и ле ве пар ти је ста рог све та за јед но мо ти ви шу би ра че да иза ђу на 
из бо ре и гла са ју про тив европ ских би ро кра та, зе ле на шких европ-
ских ба на ка, ши ре ња Европ ске уни је, ми гра ци је у Уни ју, про тив 
европ ских ду го ва и ду го ва ња и на рав но, про тив ру ко вод ства Уни је 
у Бри се лу.26)  

Ин те ре сант ну ана ли зу по пи та њу из бо ра за ЕП дао је Зил-
ке Ве тах, ко ји пи ше да мај ски из бо ри има ју ка рак тер „на па да на 
Европ ску уни ју“.27) На и ме, уоча ва ју ћи ва жност ЕП, а као љу ти про-
тив ни ци ова кве Европ ске уни је са ве ли ком енер ги јом, пар ти је ле-
ви це и де сни це кан ди ду ју се за из бо ре са же љом да оства ре што 
ве ћи ути цај у овој ин сти ту ци ји. Ин те рес гра ђа на за из бо ре по ди гла 
је ин фор ма ци ја да се пре ко ЕП же ли омо гу ћи ти по ли ци ји да се 
у све ауто мо би ле угра ђу ју чи по ви ко ји би омо гу ћи ли да се сва ки 
ауто мо бил чи ји во зач кр ши са о бра ћај не про пи се од мах бло ки ра и 
ис кљу чи из са о бра ћа ја. По ја ви ле су се ин фор ма ци је да то ни је то-
ли ко ме ра без бед но сти ко ли ко при ти сак про из во ђа ча те тех но ло-
ги је да се при ме ни и омо гу ћи им ве ли ка за ра да. Ина че, ста ри са зив 
Европ ског пар ла мен та фор ми рао је рад ну гру пу ко ја је тре ба ло да 
про у чи овај про блем, али ни је до нео ни ка кво ре ше ње, те сва ка ко 
овај „врућ кром пир“ че ка но ви са зив. У Бри та ни ји, чи ји су гра ђа ни 
ве о ма осе тљи ви на пи та ње ка зни у са о бра ћа ју, ова кви пред ло зи са-
мо да ју ве тар у ле ђа евро скеп ти ци ма. 

Има ју ћи, да кле, у ви ду ис тра жи ва ња јав ног мње ња о то ме да 
ће опо зи ци ја има ти око 25 од сто по сла ни ка у ре до ви ма но вог са зи-
ва Европ ског пар ла мен та, а да прак тич но у до са да шњим са зи ви ма 
ни је би ло опо не на та евро оп ти ми сти ма, ство ри ће се са свим но ва 

25) Исто. 
26) Ан дрей Фе дя шин, Вы бо ры в Евро со юз: пра во-ле вый марш не до во ль ных, http://rus.ru-

vr.ru/2014_03_31/Vi bo ri-v-Evro so juz-pra vo-le vij-marsh-ne do vol nih-4303/, 31 мар та 2014
27) Sil ke Wet tach,  „Euro pa wahl: An griff auf die Europäische Union“, WirtschaftsWocheHeute, 

11/02/2014
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си ту а ци ја. У том ду ху шпан ски пор тал abc.es из ве шта ва да се слу-
жбе ни ци и вла да ју ћа гар ни ту ра при пре ма ју за при су ство опо зи ци-
је. „При пре ме“ озна ча ва ју ка ко ди сци пли но ва ње вла сти тих по сла-
ни ка, та ко и од ре ђе не ин струк ци је слу жба ма пар ла мен та ка ко да 
оп стру и шу опо зи ци ју. На и ме, бри сел ску би ро кра ти ју за бри ња ва 
по ја ва ове „там не си ле“, чак ви ше од ру ске вој ске у Укра ји ни.28) 
Мај ски из бо ри за Европ ски пар ла мент ме ђу евро оп ти ми сти ма, од-
но сно они ма ко ји да нас вла да ју Уни јом, до но се још јед но стра хо-
ва ње – да ће се у но вом са зи ву ути цај Пу ти на по ве ћа ти. До та квог 
за кључ ка су до шли екс пер ти Цен тра за по ли тич ка ис тра жи ва ња 
(Po li ti cal Ca pi tal In sti tu te) из Бу дим пе ште.29) Исто вре ме но, опо зи-
ци ја у Европ ској уни ји је и ан ти а ме рич ки рас по ло же на, што јој да-
је по се бан зна чај, а Бри сел при мо ра ва да за поч не не га тив ну кам-
па њу про тив опо зи ци је да ју ћи јој не га тив но-кри ми нал ни пред знак 
– ети ке те се кре ћу од «екс тре ми сти» до «по пу ли сти».30) На и ме све 
опо зи ци о не пар ти је у Уни ји се др же на ци о нал ног кон зер ва ти ви зма 
као иде о ло ги је, по зи тив но се од но се пре ма евро скеп ти ци ма, а ује-
ди њу је их и не га тив на оце на на ја вље не фе де ра ли за ци је Европ ске 
уни је, за тим је дин стве не ва лу те (евра) и за јед нич ког Уста ва. Та ко-
ђе, ове по ли тич ке сна ге сма тра ју да су САД глав ни кри вац за по ли-
тич ко, еко ном ско и вој но ме ша ње у по сло ве са мо стал них др жа ва, 
што су зби ва ња у Укра ји ни са мо  оја ча ла.31)

Ва жан мо ме нат из бо ра у Ероп ски пар ла мент пред ста вља ју ве-
ли ке шан се де сни чар ских кан ди да та евро скеп ти ка да се до мог ну 
по сла нич ких ме ста. То су вр ло по пу лар ни по је дин ци и пар ти је, а 
евро оп ти ми сти сма тра ју да им у ле ђа ду ва кри за европ ске еко но-
ми је, по себ но у зо ни евра. За тим про блем ми гра на та, ко је ни јед на 
др жа ва Уни је озбиљ но не ре ша ва, али и ме ша ње вла сти у лич ни 
жи вот гра ђа на Уни је (стал ним при слу шки ва њем те ле фо на, пре-
тра жи ва њем елек трон ске по ште, ко му ни ка ци ја пре ко дру штве них 
мре жа, као и кон тро ле ко је по се ћу ју пор та ле и слич но). 

28) R. Da niel Ke le men / Anand Me non, „Fight Club“, ForeignAffairs, 20/05/2014
29) Вли я ние Пу ти на в но вом Евро пар ла мен те уве ли чит ся – мне ние, http://www.cis-emo.

net/ru/news/vliyanie-pu ti na-v-no vom-evro par la men te-uve lic hitsya-mne nie 24.04.2014
30) Оп шир ни је: Дра ган Тра и ло вић, «По пу ли зам као фак тор сла бље ња де мо крат ских ка па-

ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је», Политичкаревија, бр. 2, Бе о град, 2012, стр. 
65–82.

31) Евро пар ла мент ста нет ан ти а ме ри кан ским, http://fo rum.po li smi.org/in dex.php? 
26/02/2014
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Док су љу ди ко ји по др жа ва ју европ ске ин те гра ци је по ста ли 
па сив ни на из бо ри ма, до тле би ра чи евро скеп ти ка и де сни чар ских 
пар ти ја из ра жа ва ју ве ли ку пар тиј ску и иде о ло шку ди сци пли ну, 
као и по ли тич ку ак тив ност, што у Бри се лу иза зи ва ве ли ку нер во зу.  
Жан-Клод Јун кер из Европ ске пар ти је (исто је из ре као и Хер ман 
Ван Ром пеј) сма тра да ће про тив ни ци Уни је до би ти око 25 од сто 
по сла нич ких ме ста у Европ ском пар ла мен ту,32) што ће им омо гу ћи-
ти да по ста ну ре ал на по ли тич ка сна га, уко ли ко ус пе ју да се ује ди-
не. На и ме, пра ви ла Европ ског пар ла мен та на ла жу да са мо фрак ци-
је мо гу да во де де ба ту о пред ло зи ма за ко на, а да би се сте као ста-
тус фрак ци је по треб но је нај ма ње 25 по сла ни ка из се дам др жа ва. 
Дру гим ре чи ма, да би евро скеп ти ци и про тив ни ци Европ ске уни је 
по ста ли зна чај на по ли тич ка сна га, мо ра ју се ује ди ни ти, ина че ће се 
«рас тво ри ти» у оп штој по сла нич кој ма си. 

Кам па ња је до би ла обе леж ја „пр ља ве“, а мо же се прет по ста-
ви ти ка кве ће тек ме то де да се при ме не ка да бу де по знат и пер-
со нал ни са став Европ ског пар ла мен та. За евро оп ти ми сте нај ве ћи 
про блем је не до ста так по пу лар них „оп штих ци ље ва“, та ко да ве ли-
ку на ду по ла жу у не је дин ство опо зи ци је, тј. свих вр ста евро скеп-
ти ка. Ана ли за про гра ма опо зи ци о них пар ти ја по ка за ла је да бри-
тан ске Пар ти ја сло бо де и Пар ти ја не за ви сно сти же ле да ре ша ва ју 
про блем ми гра на та, док не мач ка пар ти ја Ал тер на ти ва за Не мач ку 
сма тра да се тре ба бо ри ти про тив евра. Пар ти ја Пра ви Фин ци же ли 
да се Уни ја ота ра си „рад но не ак тив ног ју га Евро пе“. Пред сед ник 
не мач ке пар ти је Ал тер на ти ва за Не мач ку већ ми сли да ни је мо гу ћа 
са рад ња са не ким евро скеп тич ним пар ти ја ма, што да је на ду Бри-
се лу да ће има ти још вре ме на, бар на ред них пет го ди на, да во ди 
исту по ли ти ку. Пи та ње је и ко ли ко ће Ма рин Ле Пен и Герт Вил-
дерс, ко ји су већ пот пи са ли спо ра зум о са рад њи у ЕП, са ра ђи ва ти 
са оста лим евро скеп ти ци ма. У Бри се лу се на да ју да не ће. На тај 
на чин, ако опо зи ци ја не стек не ста тус фрак ци је, сва њи хо ва сна га 
ће се рас тво ри ти и не ће ути ца ти на по ли ти ку Уни је.

На ду Бри се лу да је и чи ње ни ца што опо зи ци о не пар ти је при-
вла че „уну тра шњи про бле ми“, тј. про бле ми др жа ва-чла ни ца, а не 
Европ ске уни је. Та ко ђе, из ак ту ел ног са зи ва ЕП де си ло се и „оса-
мо ста ље ње“ не ких опо зи ци о них по сла ни ка, што је ство ри ло сво-
је вр сно тр жи ште по сла нич ким ман да ти ма у пар ла мен ту. Бри сел се 
на да да ће се све ово по но ви ти, по себ но „ако се не ким опо зи ци о-

32) Исто. 
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ним по сла ни ци ма учи не за ни мљи ве по ну де и пред ло зи“. На рав но, 
све у скла ду са „де мо крат ским“ пра ви ли ма. 

У Бри се лу не ма ју ни ја сну по зи ци ју ка ко да се из вр ши рас по-
де ла над ле жно сти из ме ђу на ци о нал них др жа ва и Европ ске уни је. 
Не ма са гла сно сти ни око пи та ња енер ге ти ке, где Бри сел же ли ап-
со лут ну кон тро лу, а на ци о нал не др жа ве се то ме про ти ве, јер у то ме 
ви де кон тро лу САД-а над том об ла шћу, а не сво је ин те ре се. 

Мо жда је став не мач ког но ви на ра Ми ха е ла Стир ме ра кључ-
ни за раз у ме ва ње ма ле по др шке ста нов ни ка Уни је Бри се лу. Европ-
ски иден ти тет по сто ји. Ње гов ко рен је мно го ли кост кон ти нен та и 
пред ста вља сна гу и сла бост исто вре ме но. Оно што, да кле обра зу-
је Евро пу не мо же Бри сел  да од ре ди. Сна га Евро пе се за кљу чу је 
у ње ној ра зно ли ко сти. Уко ли ко не ко же ли да то уки не, а то же ли 
Бри сел, он да мо ра до би ти до сто јан од го вор. Дру гим ре чи ма Евро-
па се мо ра за шти ти од Европ ске уни је.33)
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ПОЧЕМУВАЖНЫВЫБОРЫ
ВЕВРОПЕЙСКИЙПАРЛАМЕНТ?

Резюме
До2014годавыборывЕвропейскийпарламентоце
нивались исследователями как ,,второстепенные“,
аэтоподтверждалииисследованияобщественного
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мнениявЕвропейскомсоюзе.Гражданесчитали,что
Европейскийпарламентнепринимаетважныереше
ния,поэтомуонинеявилисьнавыборывзначительной
степенивсвязисчемлегитимностьидемократично
стьэтогоинститутабылиставленыподвопрос.
Хотя у Европейского парламента долгая традиция
(онсуществуетуженесколькодесятилетий),многие
эксперты считают, что он находится в тени дру
гих институтов Европейского союза. У Европейско
го парламента не было больших полномочий, что у
жителейСоюза вызвало отрицательноеотношение
кэтомуинституту.Вучебникахопарламентаризме
Европейский парламент квалифицировался больше
как советили комиссия, а уж затем как парламент
(,,голос демократического парламентаризма“). Вы
борывЕвропейскийпарламентначалисьпроводить
сяпослерешенияЕвропейскогосоветаот12декабря
1975года.Советопределилидатупроведенияпервых
выборов майиюнь1978 года. Актуальныевыборы
2014 года проводятся в соответствии с Лиссабон
скимдоговором,которыйпрактическипредставляет
собойзаменуКонституцииЕС.Усвоениеэтогодого
вора вызвало большой политический кризис вСоюзе
в2004и2005годах.Лиссабонскийдоговорпредста
вляет собой модифицированную версию Договора о
Конституции Европы, который Европейский совет
одобрил вЛиссабоне19октября2007 года,а13де
кабрятогожегодаегоподписалиглавыгосударств
илиправительств27членовЕвропейскогоСоюза,аон
вступилвсилу1декабря2009года.Вопрекитомучто
Лиссабонскийдоговорсоздалопределённыеправовые
поправкивнаправлениидемократизацииинститутов
Европейского Союза, это надгосударственное тво
рение всё ещё воспринимается как ,,недемократиче
ское“ипоэтомумайскиевыборы2014годадолжны
изменить такое представление. Европейский парла
ментявляетсяоднимиз семиинститутовЕвропей
скогосоюза,заседаетвСтрасбурге,аиногдавБрюс
селеиЛюксембурге.Внастоящеевремявпарламенте
представлены7фракций,атакжерядбеспартийных
делегатов.УЕвропейскогопарламентатриважные
задачи: контроль заработойЕвропейскойкомиссии,
усвоение законов и утверждение бюджета Союза.  
Но выборы в Европейский парламент, вопреки воле
Брюсселя,приносятещёодноважноеновшествопо
явлениеоппозициивЕвропейскомпарламентевпервые
вегоистории.Согласноопросамобщественногомне
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ния 25%депутатскихместполучатоппозиционные
партии и лидеры, выступающие за прекращение су
ществования Европейского союза. Иными словами,
общейхарактеристикойвыбороввЕвропейскийпар
ламентв2014годуявляетсяголосованиеproetcontra
Европейскогосоюза.
Учитывая исследования общественного мнения о
том,чтоуоппозициибудет25%депутатоввновом
созывеЕвропейскогопарламентаичтодосихпорне
существовало настоящего противостояния еврооп
тимистам,можносказать,чтоситуациясовсемиз
мениться. В духе этого испанский портал ,,АВС.es“
сообщает,чточиновникиготовятсякприсутствию
оппозиции.,,Подготовка“охватывает,,перевоспита
ние“собственныхдепутатовиинструкциюслужбам
парламента о том, как препятстовать оппозиции.
Появлениеэтой,,тёмнойсилы“тревожитбрюссель
скуюбюрократиюдажебольшероссийскойармиина
Украине.Майские выборы вЕвропейскийпарламент
приносятещёодинстрахстрахоттого,чтовно
вомсозывеувеличитсявлияниеПутина.Одновременно
оппозициявЕвропейскомсоюзенастроенавантиаме
риканскомдухе,такчтоБрюссельвынужденначать
кампаниюпротивоппозиции,придаваяейотрицате
льнокриминальные характеристики, а её деятель
ность оценивается как ,,экстремистская“ и ,,попу
листская“.ВсеоппозиционныепартиивЕСстоятна
позицияхнациональногоконсерватизма,положитель
ноотносятсякевроскептикамиихобъединяетотри
цательноеотношениекфедерализацииЕвропы.Эти
политические силы также считают США главным
виновникомполитического,экономическогоивоенно
говмешательствавделасуверенныхгосударств,что
событиянаУкраинелишьподтвердили.
Ключевыеслова:Европейскийпарламент,выборы,де
мократия,интеграция,политическаяидентичность.

 Овај рад је примљен 11. апри ла 2014. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 2. 
јуна 2014. године.
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ПОЛИТИЧКЕИНСТИТУЦИЈЕ
УСАВРЕМЕНОМУСТАВНО-ПРАВНОМ

ПОРЕТКУСРБИЈЕ**

Сажетак
Теоријско-истраживачки рад за основу научне ана-
лизе има савремени уставно-правни развој Србије и
њених политичких институција. По својој основној
дефиницијисвакаорганизацијавластијеинструмен-
талнакатегорија,штозначидаумалимполитичким
заједницамајошувекнепостојиобјективнапотреба
за посредовањем између друштвене заједнице и ин-
ституцијавласти.Напочеткурадасистематскијеи
синтетичкиобухваћенразвојхоризонталнеорганиза-
цијевласти,оддихотомијекатрихотомији,одпарла-
ментарногипредседничког,касавремениммоделима
мешовитог полупредседничког система.Научна ана-
лизаполупредседничког системаилисистемарацио-
нализованогпарламентаризмауРепублициСрбији је
однаучногидруштвеног значајаизбардва следећа
разлога.Прво,иакоједоношењеУставаод1990.годи-
небилоупредвечерједезинтеграцијеСФРЈ,Србијаје
овимуставно-правнимактомбиламеђупрвимисточ-
ноевропским државама које су прихватиле вредно-
сти либерално-демократског конституционализма и
сходнотомеизвршилекоренитепроменедруштвеног
уређењаиполитичкогсистема.Друго,Уставод2006.
године, каои претходни устав, организацију власти
засниванапринципуподелевласти,алисобзиромда

* Научнисарадник
** Овајрадјенастаоуоквирурадананаучно-истраживачкомпројектубр.179009,који

финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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онпредстављасамодопунупретходногустава,отва-
рајусемногапитања,алиједноодприоритетнихје
којисуњеговиданасреалниполитичкикапацитети.
Кључнеречи:Устав,Србија,организација,политичке
институције,власт,дихотомија,трихотомија,полу-
председничкисистем,демократија,кохерентност.

ОПШТИПОЈАМВЛАСТИИХОРИЗОНТАЛНИАСПЕКТИ
ЊЕНОГОРГАНИЗОВАЊА

Pосвојојосновнојдефиницијиорганизацијавластијеинстру-
ментална категорија или „облик посредовања између прин-

ципаипраксе“,какојетоформулисаоЂ.Лукач(GeorgLukács).1)
Штозначидаумалимполитичкимзаједницама,каоштосутоу
античкомсветубилиградови–државе,јошувекнијеобјективно
постојалапотреба за континуираними систематскимпосредова-
њемизмеђудруштвенезаједницеиинституцијавласти.Властсе
туостварујепутемнепосреднекомуникације,разменеинтересаи
политичкогодлучивања.Текћесесапојавомсложенихдржаваи
територијалновеликихполитичкихцелина,јавитипотребазапо-
себноспецијализованиморганизацијама,којећеиматизадатак,да
поунапредутврђенимначелимаиправилима,спроводефункције
управљањаиуопштеполитичкефункцијеуширемсмислу.

Тако јестараримскаимперијаразвилабројнеинституцијеи
целе системе кодификованог права (материјалног и процесног),
какобипосредовалаусистематскомспровођењуопштихинтере-
санањенојцелој,нетакомалојтериторији.Овојасноуказујена
историјскипрвеиправеузрокенастанкаорганизацијевласти,коју
требатражитиуширењуиусложњавањуполитичкогпростора,па
самимтимунастанку,каоидинамицинајразличитијиходноса,ко-
јисеутомновомпросторномамбијентуразвијају.2)

Уфеудалнимдржавамаорганизацијавластисеиспољаваухи-
јерархијиизмеђувишихинижихинстанци(сизеренаивазала),да
бихоризонталаполитичкеорганизацијебилаподељенанавелики
бројпосебнихјединица,феуда,којиобављајудвострукуулогу.С
једнестране,онисупроизводниорганизми,асдруге,основнеје-

1) GeorgLukács,Povijestiklasnasvijest:Studijaomarksističkojdijalektici,Naprijed,Zagreb,
1977.

2) МиланМатић,МиланПодунавац,Политичкисистем-Теоријеипринципи,Институт
заполитичкестудије,Београд,1995,стр.315.
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диницефеудалнеорганизацијевласти.Наравно,притаквојисто-
ријској структури,начелаоорганизацијивласти јошувек суне-
развијена и сужена, своде се на елементарна (обичајна) правила
управљања,тј.газдовањафеудима,сјошувек,више-мање,непо-
среднимодносимавладајућихипотчињених.Временом,смењива-
њеовакозатворенеиуситњенефеудалнеструктуревласти(власте-
линство),ширењемтериторијаиповећањембројаљуди,којиживе
на њима, с њиховим релативно равноправним положајем према
центримавластииуправљањемудржави,фактичкићеотворити
проблеморганизацијевластиумодерномзначењу,каокључнопи-
тањеуграђивањанових,грађанскихинституцијаутемељестарог
феудалногдруштва.

Утемељивачимодернеполитичкефилозофијелибералнеори-
јентације,ЏонЛок(JohnLockе)иМонтескје(Charles-LouisMon-
tesquieu), су се веома студиознои оригиналнобавилипитањима
организацијевласти,итоЛокпосебноуДругомтрактатуовла-
ди3),иМонтескјеупознатомсписуОдуху закона.4)Оватеорија,
чијисуонитворци,названа јетеоријомподеле(деобе)власти,с
познатомновомтријадом:законодавна–извршна -судскавласт,
чимесеограничаваапсолутнавластфеудалнихвладара,аузако-
нодавнимипредставничкимтелимапроширеноjeпредстављање
трећег сталежа или грађана. Начелом поделе власти, узајамном
контроломиравнотежом,стваралесусепретпоставкедасеупо-
литичкимструктурамаосујетеотуђениипремоћницентривласти,
иуједноуспоставедемократскиинструментиупроцесустварања
новихграђанскихполитичкихсистема.

Новатеоријаоорганизацијивласти,нијесамопредстављена,
тј.необухватасамотеоријуоподеливласти,апотврдузаовајстав
представљаРусо(Jean-JacquesRousseau),којијеразвиоконцепци-
јуоорганизацијивласти,познатукаотеоријуојединствувласти
(скупштинскисистем),којомсезалажедаоднароданепосредно
биранаскупштинаимапревагуиусмераварадсвихдругихоргана
власти,будедиректноизразњеговогсуверенитета.5)Поредових,
уствари,супротстављенихконцепцијаитеорија,временомсусе
јавилеикомбинованетеорије,каоштојетотеоријаосарадњивла-
сти,којакомбинујућииједнеидругеполитичкеидеје,настојида

3) ЏoнЛок,Дверасправеовлади,Младост,Београд,1978.
4) Шарл-ЛујМонтескје,Одухузакона,том1,књигаXI,„ФилипВишњић“,Београд,1989.
5) Жан-ЖакРусо,Друштвениуговор,„ФилипВишњић“,Београд,1993.
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дођедооптималногмоделавласти,којабибилаидемократскаи
ефикасна.

Главнимоделихоризонталнеорганизацијевластису:а)парла-
ментарни;б)председнички;ц)полупредседнички.

Парламентарни модел представља базични облик представ-
ничкедемократијe,подчијимутицајемсусе,вишеилимање,ка-
сније јавилеиразвилесведругехоризонталнеорганизацијевла-
сти.Усвомширемзначењу,парламентаризамнепредстављани-
штадругодообликпредставничкедемократије,укомецентралну
улогууполитичкимпроцесима,каозаконодавниорганимапарла-
мент, формиран непосредном вољом грађана, који семеђусобно
налазеуравноправномполитичкомиправномстатусу.Докуужем
значењу,парламентаризамјеједанпосебанмоделинституционал-
ногангажмана, тј. системаорганизацијевластиукомесеодвија
контролна улога парламента, сарадња и равнотежа законодавне
(парламента)иизвршне(влада)власти.

Развојпарламентарногсистемаусветујеишаоуправцудасе
вишенеговориоприматулегислативенадегзекутивом,већоњи-
ховојхармонијииреципроцитету.Такопарламентможедаизгласа
неповерењевлади,алиивладаможедараспустипарламент.Ово
правореципроцитетаЛевенштајн(KarlLoewenstein)јефигуратив-
ноприказаокаоодносклипаицилиндра.6)

Да констатујемо, у историји уставноправне науке о парла-
ментаризмунијеспорно:дасусепрветеоријеразвиленаанализи
британске политичке праксе7); да су обогаћивању теорије парла-
ментарногсистемапосебнодопринелифранцускиконституциона-
листи8);каоиданајеминентнијаименасрпскеуставноправненау-
ке:ЈованЂорђевић,ЈованСтефановић,МиодрагЈовичићиРатко
Марковић, у својимделима заговарају овакав теоријскиприступ
парламентаризму.Важнојебитисвестанчињеницедасеунаучној
теоријијошувекмогунаћиставовиеминентнихаутора,којисма-
трајудаправонадисолуцију,којимрасполажеегзекутива,може,
посвојојправнојсуштини,битипротивтежаправулегислативеда
изгласанеповерењевлади.ТимповодомСартори(GiovanniSarto-

6) KarlLoewenstein,PoliticalPowerandtheGovernmentalProcess,TheUniversityofChica-
goPress,Chicago,1957,pp.89-90.

7) WalterBagehot,TheEnglishConstitution,London,1971,p.65.
8) KlausvonBeyme,ParliamentaryDemocracy–Democratization,Destabilization,Reconso-

lidation,1789-1999,MacMillanPress,London,2000,p.8.
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ri)сматрадајеправодисолуцијесамоспорадичнамогућност,док
парламентимасталнуконтролунадсвакимзаконодавнимактом.9)

Вишевековни уставниживот парламентаризма недвосмисле-
ноупозоравананеутемељеносттеоријскихпокушајатрајногод-
ређивањаконститутивнихелеменатањеговедефиниције.Реалани
богатпрактичанполитичкиживотпарламентарногмоделавласти
идаљенедозвољаваникаквесимплификације,панионудасете-
оријскиоквириовогсистемавластимогусвестисамонаодговор-
ноствладепредпарламентомилипостојањесамоеквилибријума
измеђузаконодавнеиизвршневласти.

Теоријскоодређивањедефиницијепредседничкогсистемапо-
делевластитеоретичаримауставногправасу,углавном,предста-
вљалимногомањиизазов,негодефинисањепарламентарнихмо-
делахоризонталнеорганизацијевласти.Институционалнаструк-
тураовогсистемавласти је једноставнија, а самимтимилакше
препознатљиваипредвидљива.ТакојеЛинц(JuanJ.Linz)писао
дасупредседничкисистемимеђусобномногосличнији,негошто
су парламентарни системи, делом затошто су све председничке
демократијеинспирисанеамеричкиммоделом,аделомзбогтога
штодруштвакојасуприхватилаовајсистемвластиимајузаједнич-
кекарактеристике.10) Значајно јеприметитидабашзбоговаквих
општихсвојставапредседничкогсистема,најчешћепостојизане-
марљива разлика у дефинисањумеђу појединим теоретичарима.
Најнеспорнијиелеменатдефиниције јеглавнаинституцијаполи-
тичкогсистема,институцијасамогпредседника.ТакоЛинцпред-
седничкисистемдефинишесасамодваконститутивнаелемента
исаакцентомнаначинизборашефадржаве.Попознатомаутору:
„Председничкисистемодликујудвеособине:1)председниккоји
контролишеегзекутивуикојијеизабранодграђана(илиизборног
колегијума)иизабранипарламентуживајудемократскулегитим-
ностзбогчегајетосистем‚дупледемократскелегитимности‘;и2)
председникипарламентимајуфикснемандатетакодајепредсед-
никовостанакнафункцијинезависанодлегислатуреидајеопста-
наклегислатуренезависанодпредседниковевоље“.11)

9) ĐovaniSartori,Uporedniustavniinženjering–Strukture,podsticajiiishodi,„FilipVišnjić“,
Beograd,2003,str.139.

10) JuanJ.Linz,“PresidentialorParliamentaryDemocracy:Does ItMakeaDifference?”, in
JuanJ.LinzandArturoValenzuela(eds.),TheFailureofPresidentialDemocracy,JohnHop-
kinsUniversityPress,BaltimoreandLondon,1994,p.5.

11) JuanJ.Linz,“PresidentialorParliamentaryDemocracy:DoesItMakeaDifference?”,op.
cit.p.6
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Уопште у научној теорији доминирају дефиниције председ-
ничког система у којима се наглашава немогућност легислативе
дабитнијеутиченаегзекутиву.ТакопоЛајпхарту(ArendLijphart)
председничкисистемиматриосновнаобележја:„1)председниксе
биранауставомпредвиђенипериодиунормалнимоколностима
неможебитиприсиљендасеповучеизгласавањемнеповерењаод
странезаконодавногтела;2)председникјеизабраннепосредноод
странеграђанаилиизборногелекторскогтелаи3)извршнателасу
инокоснаинеколегијална“.12)Веомасличнопредседничкисистем
дефинишеСијароф(AlanSiaroff)којисматрадагачинемоноце-
фалнаегзекутиваинепосреданизборпредседника,којипритоме
нијеодговоранлегислатури.13)

Мадасусепрвиоблицимешовитихполитичкихсистемапоја-
вилијошнаконПрвогсветскограта(Вајмарскарепубликаод1919),
а сањима и теоријска расправа о даљој одрживости дихотомије
системаподелевласти, текћедолазакгенералаДеГола (Charles
deGaulle)начелоФранцускеидоношењеУставаПетефранцуске
републикеод1958.годинеизнедритимоделмешовитогполупред-
седничкогсистема,којићепостатиузор замногедруге земљеу
Европиисвету.Овимфранцускимуставомустановљенједугове-
чан,динамичаниконтинуирансистемвласти,којинефункциони-
ше праволинијски и на једнообразан начин.Досадашња уставна
иполитичкапраксапоказала једафранцускиполупредседнички
системможедафункционише,надва,самофеноменолошки,ди-
јаметралносупротнаначина,у зависностиодприродеостварене
парламентарневећине.Првијекадасеподударајупредседниковаи
парламентарнавећина,ауставнимсистемомдоминирапредседник
Републике.Тежиштевластинепомерасесамоодлегислативека
егзекутиви,већјеибицефална,егзекутивасамономиналнобице-
фална,јерпремијер,тј.првиминистар,утимоколностимапостаје
самопукиизвршилацпредседниковевоље.Позицијапредседника
Републике,постајеутојмеридоминантна,дајепремијеробавезан
иоставкудаподнесе, уколико тоодњега тражипредседникРе-
публике.14)Удругомслучају,случајуподељенихвећина,тежиште

12) ArendLajphart,Modelidemokratije–Оbliciiučinakvladeutridesetšestzemalja,Službeni
listSCG,BeogradiCID,Podgorica,2003,str.152-153.

13) AlanSiaroff,“ComparativePresidencies:TheInadequacyof thePresidential,Semi-presi-
dentialandParliamentaryDistinction”,EuropeanJournalofPoliticalResearch,42,2003,p.
295.

14) KarlLoewenstein,“TheConstitutionoftheFifthRepublicaPreliminaryReport”,TheJour-
nalofPolitics,21(2),1959,p.230.,ДаркоСимовић,Полупредседничкисистем,Правни
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властиуегзекутивисевишенепомеракапредседникуРепублике,
већкапремијеру,докпредседникРепубликеидаљезадржавапри-
матусферимеђународниходносаиодбране,апремијерпостаје
неприкосновенусфериунутрашњеполитике.Притом,нужноје
иматиувидудасуовосамодваразличита,супротнастањаједног
истог,мешовитогполупредседничкогмоделаизмеђупредседника
Републикеипремијера,дабисеуполитичкојпраксипојављивале
веомаразличитенијансе,јерјеочигледнодајепредметтеоријске
анализевеомаеластичан,анекрутиполитичкисистем.15)

Полупредседничким уставним системима могу се квалифи-
коватиуставнисистемикојииспуњавајуследећихпетуслова:1)
председникабирајунепосредноилипосреднограђанинаунапред
утврђенивременскипериод;2)председникрасполажезначајним
овлашћењима,којагазаједносапремијеромивладом,чинеактив-
номвлашћууоквируегзекутиве;3)владајеполитичкиодговорна
парламенту;4)најужаструктураегзекутивејебицефалнаегзеку-
тива;и5)мадасамофункционисањеполупредседничкогсистема
тометребададопринесе,друштвенииполитичкиамбијенттреба
дачинепретпоставкедемократскогистабилногполитичкогсисте-
ма.

САВРЕМЕНИУСТАВНО-ПРАВНИРАЗВОЈСРБИЈЕ
ИПОЛИТИЧКЕИНСТИТУЦИЈЕ

МадајетадајошувекбилаусаставуСФРЈ,икаснијенезави-
сноодпроменемеђународногположаја,перманентносуоченаса
решавањемдржавногпитања,СрбијаједоношењемУстава1990.
године,ипак,биламеђупрвимисточноевропскимдржавама,које
суизвршилекоренитепроменеполитичкогсистема.Овимновим
уставним актом прокламовани су принципи слободне тржишне
привреде, политичког плурализма, као и институционализована
начелаподелевласти.

У нашој научној литератури не постоји општа сагласност о
уставно-правнојприродидонесеногустава.НијеспорнодаСрбија
овимуставомниједобилановипредседничкисистемвласти.Вла-
дасасамосталнимделокругомнадлежностиодговорнајеНарод-
нојскупштини,аНароднаскупштинафункционалноиорганиза-

факултет,Службенигласник,Београд,2008,стр.114.
15) ĐovaniSartori,Uporedniustavniinženjering,op.cit.,str.158.
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ционоодвојенаодпредседникаРепублике,штонијеу складуса
председничкимсистемомподелевласти.

И данас постоје веома различити приступи и квалификаци-
јеовогуставногсистема.Постојемишљењадасе,уствари,ради
омешовитоммоделу садоминацијомпредседничкогполитичког
система (АлександарФира);16) хибридном председничком систе-
му(КостаЧавошки)17);мешовитомпарламентарно-председничком
систему(МиодрагЈовичић)18);квазипарламентарномсистемусдо-
минацијомпредседникаРепублике(ПавлеНиколић)19);рационали-
зованомпарламентаризму(РаткоМарковић)20).

Поредиспољенихзначајнихразлика,овимвеликимименима
српскогуставногправајезаједничкистав,даУставомод1990.го-
дине,нијеустановљенучистомобликуниједаноддватрадицио-
налнасистемаподелевласти,већјезаступљенатрихотомијасисте-
маподелевласти,априроданасталогполитичкогсистеманеможе
се,усуштини,и,непревасходно,одредитинормативноманализом
уставногтекста,већуставнимотелотворењемууставнојиполи-
тичкојпракси,тј.фактичкимфункционисањем.Уоснови,преовла-
ђујућасумишљењадасерадиомешовитомполупредседничком
систему.

Наосновуовогустава,осимправасуспензивногвета,којим
располажеегзекутивауодносуназаконепарламента,председник
Републикерасполажеиправомдисолуције.Међутим,заразлику
од Устава Пете француске републике, централног модела полу-
председничкихсистемаусвету,председникСрбијеможедарас-
пустиНароднускупштинунаобразложенипредлогвладе.Што,у
ствари,значидашефсрпскедржавенеможесамосталнодаиници-
рараспуштањепредставничкогтела,већсамоможедаарбитрира

16) АлександарФира,„Српско-црногорскипредседничкимодел“,уАлександарФира,За-
писиоправномпоретку,СлужбенилистСРЈ,Београд,1996,стр.163.

17) КостаЧавошки,„ТрећаЈугославијауновомуставномруху“,уКостаЧавошки,Устав
каојемствослободе,„ФилипВишњић“,Београд,1995,стр.121.

18) Миодраг Јовичић, „Парламентарни систем насупрот  председничком и скупштин-
скомсистему“,уМиодрагЈовичић,КудаидешСрбијо?-Хроникасрпско-југословенске
уставности(1990-1994),„Драганић“,Београд,1995,стр.38.

19) ПавлеНиколић,„ПарламентеризамисистемвластиуЈугославијиданас“,уПавлеНи-
колић,Одраспададобезнађаинаде,„ФилипВишњић“,Београд,1997,стр.157.

20) РаткоМарковић,„Предговор“,уУставРепубликеСрбије,Савременаадминистрација,
Београд,1992,стрIII.
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успоруизмеђувладеиНароднескупштине.21)Будућидајезависан
одпредлогавладе,председникделујенесамостално,аправонади-
солуцијунеможебитиуспешносредствополитичкеборбепротив
парламентарневећинесупротнеполитичкеоријентацијеуперио-
димакохабитације.

Влада,каосаставнидеоегзекутиве,јеорганизационоифунк-
ционалнонезависнаодпредседникаРепублике.Правоегзекутиве
надисолуцијујеустановљенокаопротивтежаправупарламентада
изгласанеповерењевлади,алиакоимамоувидучињеницудасе
самавладабираизпарламентарневећине,ондалогичкипроисти-
чеданиједнавладабезпосебнихразлоганећедоноситиодлукуо
распуштањуНароднескупштине,затоштонатајначинугрожаваи
сопственуполитичкуегзистенцију.

ПредседникРепубликепредлажесудијеУставногсудачијије
изборунадлежностиНароднескупштине,алиимајућиувидуда
суфункцијесудијаУставногсудасталне,можеседеситидапред-
седникзавремесвогмандатауопштенеискористиовосвојепра-
во.ПредседникРепубликеимауставноправодапредлажесудије
Уставногсуда,алијесамосталностњеговеполитичкеиницијативе
објективносужена, јерувекморадаводирачунаорасположењу
парламентарневећине.

ВанреднаовлашћењапредседникаРепубликеСрбијесубила
предметјавне,алиивеомаполемичкеполитичкерасправе.Често
је занемариваначињеницада севалиднеправнеоценеоправом
значајуовихинституцијамогудоноситијединоуважавајућиполи-
тичкеидруштвенеоколностиукојимасудонете,каоиполитичку
праксуудругимземљамасполупредседничкимсистемомвласти.
Ванреднаовлашћењаувекмогубитизлоупотребљена,алисезато
ивредностсвакогуставамерипотомеукојојмери,упостојећим
историјскимоколностима,правнопромовишеделотворнуоргани-
зацију власти. С обзиром да је реч о предвечерју распадаСФРЈ
инеопходномрешавањусрпскогнационалногпитања,потпуноје
оправданошто је уставотворацнастојаодауспоставиштодело-
творнијемеханизмезадржавноиуставноделовањеуванредним
околностима.ПотомеовајуставСрбијенијеникакавизузетак,кад
јеречопрокламовањуванредниховлашћењаукористпредседника
Републике.Компаративна уставноправна анализа, примера ради,

21) ПавлеНиколић,„ИнституцијашефадржавеуСрбијииЈугославији“уПавлеНиколић,
Одраспададобезнађаинаде,op.cit.,стр.120.
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показујекакојејош1919,вајмарскиуставотворацзаступаоставо
неопходностињиховогпостојања.УставПетефранцускерепубли-
кепосебнопостављаиуздижеовлашћењапредседникаРепублике,
зачијевршењенијепотребанпремапотписвладе,аштонијепред-
стављалопрепрекузавишеодполавекадуг,богатидемократски
политичкиживотФранцуза.

ПојединазначајнаименауставногправауСрбијиуставотвор-
цусујединозамералаштонијеправнопрецизираокојеслободеи
праваграђанамогубитиограниченапривршењуванредниховла-
шћења.22)Уколикосе занемареванреднаовлашћења,којасупре-
сталадапостоје доношењемУставаСРЈод1992,и која субила
проузрокованаизузетнотешкимоколностимаукојимасеРепубли-
каСрбијаналазила,председникРепубликенерасполажеефектив-
номвлашћуприсвакодневномфункционисањуполитичкогсисте-
ма.Утемељењезаовакавнаучносхватањепредстављајуинститу-
ционалнарешењадругихпосткомунистичких земаља,којашефу
државедајумноговећаовлашћења,наосновукојих,измеђуоста-
лог, располаже правом именовања и опозива премијера, правом
председавањаседницамавладе,правомзаконодавнеиницијативе,
правом сазивања ванредних седница парламента, правом распи-
сивањареферендума,јачимправомсуспензивногвета,самостал-
нимправомдисолуције,самосталнимвођењемспољнеполитике
идр.23)Акадјеречоуставно-правнимрешењимаПетефранцуске
републике,шефдржавесепојављујеикаоправишефвладесоб-
зиромдапредседаваседницамаМинистарскогсаветаипотписује
ордонансеидекретеусвојененаовомеоргану.

УставнаовлашћењапредседникуРепубликеСрбијенеомогу-
ћавајудадобијеактивнуулогууоквируегзекутиве,већјеистим
уставом предвиђено да влада води политику Републике Србије.
Влади једодељенаулога ефективногиоперативногдела егзеку-
тиве,докпредседникнерасполажесредствиманаосновукојихби
могаодаутиченарадвладе.

Народна скупштина, како правници кажу, располаже неокр-
њеном законодавном влашћу, широко прокламованом изборном
функцијомизначајнимовлашћењимаполитичкогкарактера.По-

22) РаткоМарковић,Уставноправоиполитичкеинституције,Службенигласник,Бео-
град,1995,стр.252-253.

23) ВладанКутлешић,„Председникрепублике“,уОрганизацијавласти–Упореднасту-
дијауставабившихсоцијалистичкихдржаваЕвропе,ЈавнопредузећеСлужбенилист
СРЈ,Београд,2002,стр.179-189.
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ред тогаштобираи разрешава владу,Народна скупштинаможе
дапокренепоступакопозивапредседникаРепублике,уколикосе
утврди да је онповредио устав.Србија је, у ствари,Уставомод
1990.годинедобилаизбалансиранисистемвласти,укомениједан
одцентралнихорганавласти,анаосновууставниховлашћења,ни-
јемогаодадоминираполитичкимсистемом.Уставно-правносачу-
ванајеинституционалналогикапарламентаризма,јерјезашефа
државеодређенапасивнаулогауоквируегзекутиве.24)

ДоминантнупозицијутадашњипредседникСлободанМило-
шевић(1990-1997),нијестекаокоришћењемуставниховлашћења,
већкаонеприкосновенилидервладајућеСоцијалистичкепартије
Србије.

ПомишљењуХуанаЛинцаиАлфредаСтепанаконсолидовање
демократскогполитичкогсистеманужноје,тј.објективноједино
могуће,уусловимакадајерешенодржавнопитање,асрпскодр-
жавнопитањенијерешенонивишеоддвадесетгодинапоследо-
ношењаУставаСрбијеод1990.године.25)

ПОЛОЖАЈИОДНОСИИЗМЕЂУПОЛИТИЧКИХ
ИНСТИТУЦИЈАУУСТАВУСРБИЈЕОД2006.ГОДИНЕ

Послепетооктобарскихпроменаполитичкестранкеокупљене
увладајућојДемократскојопозицијиСрбијенисумогледауспо-
ставеполитичкиконсензусомногимелементимабудућегустава.26)
ТежакјебиоипоступакуставнеревизијеустановљензакономСр-
бијеод1990.године,којимсепредвиђадаактаопромениустава
морадаподржидвотрећинскавећинаукупногбројанароднихпо-
сланикаивећинаукупногбројабирачанареферендуму.Одбрана
јужне српске покрајине, Косова иМетохије, од наметања спољ-
ногантисрпскогрешењамеђународне заједнице,ћетекуједини-
тивладајућеиопозиционеполитичкестранкеокоовогцентралног
уставногпитања.ТакоћеСрбија8.новембра2006.годинедобити
новиустав,учијојпреамбулићебитинедвосмисленоистакнуто
дајеКосовоиМетохијасаставнидеотериторијеСрбије,аиначе,
кадјеречоовомуставууцелини,општејемишљењеинаучнеи

24) РаткоМарковић,„Предговор“,уУставРепубликеСрбије,op.cit.,стр.IV.
25) ХуанЛинц,АлфредСтепан,Демократскатранзицијаиконсолидација,„ФилипВи-

шњић“,Београд,1998,стр.20.
26) КостаЧавошки,Згажениустав,НиколаПашић,Београд,2003,стр.269.
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политичкејавности,27)дауставотворац,овомприликом,нијепри-
ступиотемељнимиинституционалнимпроменама.Хоризонтална
организацијавласти,посвојојсуштини,јеосталаиста,пасезбог
тогаможеутемељенимприхватитиставдајеУставод2006.годи-
не,уосновисамопоправкадотадашњегустава.

Напочеткуовеуставноправнеанализеважно јеиматиуви-
дудасекарактер једногустава,природауспостављеногсистема
власти,пресвега,одређујеодносомлегислативеиегзекутиве,две
врстевласти,асудскавласттребадасевршинезависно.

Организација власти се као у претходном уставу, а сходно
принципуподелевласти,делиназаконодавну,извршнуисудску
власт.Међутим,одмахморамодаприметимоданапоменауистом
члану(члан4),дасе„одностриграневластизасниванаравнотежи
имеђусобнојконтроли“,ипомногимдругимтеоретичарима28),као
поРаткуМарковићу,представљасамоједнупрокламацију,којане
производиникаквеинституционалнепоследице,икојавишепри-
личиједномуџбеникууставногправанегосамомуставу.

По данас важећем, актуелномУставу од 2006. године, пред-
седникРепублике изражава државно јединствоРепубликеСрби-
је(члан111).Бирасенанепосреднимизборима,тајнимгласањем
(члан114),напериододпетгодина,алиниједнолиценаовуфунк-
цијунеможебитиизабрановишеоддвапута(члан116).Мандат
председникаможеираниједапрестане,несамоистекоммандата
накојијеизабран,већличномоставкомилиразрешењемсапред-
седничке функције. Процедуру за разрешење покреће Народна
скупштинанаиницијативунајмањетрећиненароднихпосланика,
аповредуУставаутврђујеУставнисудурокуод45данаодпокре-
нутогпоступка.Наовајначин,(различитоодУставаод1990.годи-
не),председникаРепублике,којијенепосредноизабранодстране
грађана,разрешаваНароднаскупштина,органкојига,иначе,није
бираонатуфункцију.НовинауновомУставуСрбијеједасепред-
седникРепублике лакшеразрешаванегошто се бира.Уцелини
гледајући,уставно-правниположајпредседникаРепубликеуУста-
вуод2006.године,морамодаконстатујемодасепрошириодело-
кругњеговихнадлежности,алисуукинутањеговаванреднаовла-

27) РаткоМарковић,„Предговор:УставРепубликеСрбијеод2006–критичкипоглед“,у
УставРепубликеСрбије,Јустинијан,Београд,2006,стр.85.

28) РаткоМарковић,„Предговор:УставРепубликеСрбијеод2006–критичкипоглед“,у
УставРепубликеСрбије,op.cit.,стр.85.
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шћења.Делокругњеговихнадлежностиједелимичнопроширен,
супротноодгенералнетенденцијеуставотворцадаумањизначај
институцијепредседникаРепублике,икаопоследицаумеђувре-
менупромењеногдржавногстатусаРепубликеСрбије.

Уовомеуставу(2006.године),председникРепубликепредста-
вљаРепубликуСрбијууземљиииностранству(члан112,тачка1),
постављаиопозиваамбасадореРепубликеСрбије,примаакреди-
тивнаиопозивнаписмастранихдипломатскихпредставника,ука-
зомпроглашавазаконе(члан112,тачка2),ивршипомиловањаи
одликовања.ПредседникРепубликеНароднојскупштинипредла-
жекандидатазапредседникавладе,собзиромдајепретходноса-
слушаомишљењапредставникаизабранихизборнихлиста(члан
112,тачка3).Постојезначајнеразликеизмеђудвапретходнауста-
ва,затоштојепредседник,поранијемУставуод1990.године,при
предлагањумандатарамораодасаслушамишљењепредставника
већине, апоУставуод2006. године,обавезан једасаслушами-
шљењепредставникасвихизабранихизборнихлиста.Председник
Републике,ускладусазаконом,унапређујеиразрешаваофицире
ВојскеСрбије, али ово значајно уставноправно овлашћењемуи
неомогућавадоминантнупозицијууобластиодбране,јерсеова
областдетаљнијеуређујезаконом.Председникрепубликеуновом
уставу,нијесамозадржао,већипојачаоправосуспензивногзакон-
скогвета,такојепредседникРепубликедужанданајкаснијеуроку
од15данаодданаизгласавањазаконаили7данаакојезакондонет
похитномпоступку,донесеуказопроглашењузаконаилидазакон
узписменообразложењевратиНародној скупштининапоновно
одлучивање.Ветиранизакон,дабиступионаснагу,нужно једа
при поновном гласању уНародној скупштини буде изгласан ве-
ћиномукупногбројапосланика,заразликуодрешењаупретход-
номуставукадајезаусвајањеветираногзаконабиладовољнасамо
обичнавећина.Каоикодпретходногустава,председникРепубли-
кенерасполажесамосталнимправомдисолуције,већприпоступ-
кураспуштањаНароднескупштинеможедаприступиискључиво
наобразложенипредлогВладе(члан109).

ПредседникРепубликеименујеипетсудијаУставногсуда,али
овоњеговоовлашћењенијесамосталнозатоштопредседникиме-
нујепет судијаУставног судаоддесеткандидата, којепредлаже
Народнаскупштина,аНароднаскупштинабирапетсудијаУстав-
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ногсудаизмеђудесеткандидата,којепредлажепредседникРепу-
блике.

Унашојправнојиполитичкојнауци,каоикодједногделапо-
литичкејавностиуСрбији,веомаоспораванаванреднаовлашћења
председникаРепубликеуУставуод1990.године,Уставод2006.
годиненедодељујепредседникуРепублике.

Новимуставомјеутврђенодајевладаносилацизвршневла-
стиуРепублициСрбији.Влада,каоупретходномуставу,неможе
битивишемешовита,атофактичкизначидачланновевладене
можебитиипосланикуНароднојскупштини(члан126).Владучи-
непредседниквладе,једаниливишепотпредседникаиминистри.
КакојетовећполитичкојјавностиСрбиједобропознато,председ-
никРепублике,поштосаслушамишљењепредставникаизабраних
изборнихлиста,предлажекандидатазамандатаразасаставнове
владе(члан127).МандатаруНароднојскупштиниизносипрограм
владеипредлажењенбудућисастав.Владаћебитиизабрана,само
онда,акојезањенизборгласалавећинаодукупногбројанарод-
нихпосланика.МандатјојтраједоистекамандатаНароднескуп-
штине,којајујеизабрала,аранијеможепрестатиуслучајуизгла-
савањанеповерења,распуштањаНароднескупштинеиоставком
председникавладе.ОнајеодговорнаНароднојскупштинизаполи-
тикуРепубликеСрбије,заизвршавањезаконскихидругихопштих
акатаНароднескупштине,изарадорганадржавнеуправе(члан
124).Положајвладејеојачаниодлукомуставотворцадагласање
онеповерењувладиилипојединомчланувладеможедазатражи
60народнихпосланика,уместосамо20посланика, коликоих је
билонеопходноуУставуод1990.године.Оваистауставноправна
тенденцијасеможеуочитиикодуставногрешења,којимсепред-
логзагласањеонеповерењувладиилипојединомњеномчлану,
можеразматратинајраније5данапоподношењупредлога,докје
уранијемуставутобиломогућенајраније3дана.Уциљудаљег
јачањаположајавладе,донесенојеиуставнорешењепокоме,у
случајунеуспешногпокушајаобарањавладе,посланицинемогу
истипредлогподнетинагласањепреистека180дана.Кадајереч
оизгласавањунеповерењавлади,Народнаскупштинасераспушта
иуколикосеурокуод30данаодизгласавањанеповерењанеиза-
береновавлада.Новиустав,каоначинпритисканапредставничко
тело,предвидео јеимогућноствладеда затражигласањеосоп-
ственомповерењу(члан131).УколикоНароднаскупштинаизгласа
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неповерењевлади,председникРепубликејеобавезандапокрене
поступакзаизборновевладе.

Уцелиниузев,новиуставјевладидоделиосвеоненадлежно-
сти,којесунеопходне,зањенодоминантноиуспешнофункцио-
нисање,ууспостављеномуставномсистему.Владајенадлежнада
утврђујеиводиполитику(члан123,тачка1);извршавазаконеи
другеопштеактеНароднескупштине(члан123,тачка2);доноси
уредбеидругеопштеактерадиизвршавањазакона(члан123,тач-
ка3);предлажеНароднојскупштинизаконеидругеопштеактеи
дајемишљењеоњимакадихподнеседругипредлагач(члан123,
тачка4);усмераваиусклађујерадорганадржавнеуправеиврши
надзорнадњиховимрадом(члан123,тачка5).

Појединиуставноправни теоретичари сматрају, да је уУста-
вуод2006.године,Народнаскупштинапогрешнооквалификована
каонајвишепредставничкотело,собзиромдасеипредседникРе-
публикебиранепосредновољомграђана,итакорасполаженепо-
среднимполитичкимлегитимитетом.Иначе,Народнускупштину
чине 250посланика изабранихнепосредно, тајним гласањем, на
периододчетиригодине.Народнаскупштинасераспуштаутри
случаја:први,председникРепубликенаобразложенипредлогвла-
деможедараспустиНароднускупштину(члан109).Уситуацији
уколикојевећдонетпредлогдајојсеизгласанеповерењеилипак
уколикојесамапоставилапитањесвогповерења,владанеможеда
предложираспуштањеНароднескупштине.Други,Народнаскуп-
штинасераспуштаакоурокуод90данаодданаконституисања
неизаберевладу.Итрећи,председникРепубликеједужандаука-
зомраспустиНародну скупштину, уколико се у рокуод30дана
одизгласавањанеповерењавладинеизабереновавлада.Народна
скупштинанеможебитираспуштеназавремератногиливанред-
ногстања.

Народнаскупштинасесастајенадваредовназаседањагоди-
шње,причемупрворедовнозаседањепочињепрвоградногданау
марту,адругоредовнозаседањепрвоградногданауоктобру(члан
106).Редовнозаседањенеможедатраједужеод90данадоксена
ванреднозаседањеНароднаскупштинасастајеназахтевнајмање
1/3народнихпосланикаилиназахтеввладесаунапредодређеним
дневнимредом.Народнаскупштинасебезпозивасамосастајепо-
слепроглашењаратногиливанредногстања.Уставомсенепред-
виђаједнообразанначинодлучивањауНароднојскупштини.Што
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значидасеодлукедоносевећиномгласованароднихпосланика,
наседницинакојојјеприсутнавећинанароднихпосланика,осим
кадасуупитањутаксативнанаведенапитањаизакони,Народна
скупштина одлучује већином од укупног броја посланика (члан
105).

КаопоследицапромењеногдржавногстатусаСрбије,проме-
њенајеиделимичнопроширенанадлежностНароднескупштине.
Уставомсујојдодељененормативненадлежности:Народнаскуп-
штина доносиимења устав (члан 99, тачка 1); доноси законе и
другеопштеактеизнадлежностиРепубликеСрбије(члан99,тачка
7);потврђујемеђународнеуговоре(члан99,тачка4);усвајаплан
развојаипросторниплан(члан99,тачка10);усвајабуџетизавр-
шнирачунРепубликеСрбијенапредлогвладе(члан99,тачка11).
ПритомјеважноиматиувидудаНароднаскупштинарасполаже
инадлежностимаполитичкогкарактера:одлучујеопроменигра-
ницаРепубликеСрбије(члан99,тачка2);одлучујеоратуимиру
ипроглашаваратноиванредностање(члан99,тачка5);надзире
радслужбибезбедности (члан99,тачка6);усвајастратегијуод-
бране(члан99,тачка9);расписујерепубличкиреферендум(члан
99,тачка3);дајесагласностинастатутаутономнепокрајине(члан
99,тачка8).Народнаскупштинарасполажеиквазисудскомфунк-
цијом,тј.дајеамнестијузакривичнадела(члан99,тачка12).

УоквирусвојихизборнихправаНароднаскупштинабиравла-
ду,надзирењенрадиодлучујеопрестанкумандатаивладеими-
нистара,бираиразрешавасудијеУставногсуда,бирапредседни-
каВрховногкасационогсуда,Републичкогјавногтужиоца,бираи
разрешавагувернераНароднебанкеСрбије,Заштитникаграђана
идруго(члан99,став2).ПравозаконодавнеиницијативеУставје
повериосвакомнародномпосланику,влади,скупштиниаутономне
покрајинеилигрупиоднајмање30.000бирача(члан107),алии
каоиупретходномУставуод1990.године,иуновомуставупред-
седникРепубликенијеуврштенукругпредлагачазакона.Међу-
тим,предлогзапроменуУстава,поредпредседникаРепублике,мо-
жеподнетитрећинанароднихпосланика,владаинајмање150.000
бирача(члан203).

Овако посматрајући уставноправни систем Србије, успоста-
вљен 2006. године, неминовно се намеће закључак да јењегова
основнатенденцијабиладаослабиинституцијупредседникаРе-
публике. Судбина ове уставноправне институције не зависи од
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вољеграђана,којисуганатуфункцијуиизабрали,већ јеуспо-
стављено уставно решење по коме Народна скупштина двотре-
ћинскомвећиномразрешавапредседникауслучајудајеповредио
УставРепубликеСрбије.Владајејединиефективнидеоегзекути-
ве,докјепредседникРепубликесамозадржаоулогумодераторне
власти,нијеактивансубјектполитичкихпроцеса.Наравно,даова-
каводносизмеђусубјекатабицефалнеегзекутивеутиченакохе-
рентностполитичког система уцелиниинањегову ефикасност.
Компаративнаанализанормативногистварногуфункционисању
целокупног политичког система, посебно његових политичких
институција,увекјезначајна,алиосновнеузрокеоваквомстању
уставног поретка уСрбији, поредмеђународних околности (фи-
нансијска презадуженост земље и потчињеност међународним
центримаполитичкемоћи),иунутрашњегамбијента,укоменије
решеноосновнодржавнопитање(државнистатусКосоваиМето-
хије),превасходнотребатражитиунедограђеностиинедоречено-
стимасамихуставнихрешења.

САВРЕМЕНИПОЛУПРЕДСЕДНИЧКИ
СИСТЕМИУСВЕТУ

Усвојимновимуставимапосткомунистичкеземљеилиземље
утранзицијисусевратилевредностималиберално-демократског
конституционализмауместомоделавласти заснованогнаначелу
јединствавластииусвојимновимуставнимрешењимасуинсти-
туционализоваленачелоподелевласти.

Компаративнаанализаовихпромењенихуставапоказуједани
путевинимоделиуставнеконсолидацијеовихземаљанисубили
ни једносмернини једнообразни. Рецимо,Мађарска је задржала
стариУставод1949. године, алиизњега је радикалномревизи-
јом1990.године,одстранилаелементесовјетскогмоделајединства
власти.Албанијајеупочеткупокушаладасамопутемпарцијалне
ревизијеУставаизвршиуставнуконсолидацију,алије,ипак,1998.
годинедонелановиустав.Заразликуодњих,Летонијајекренула
уконституисањусвогновогуставногсистемапотпунодругимпу-
тем,вратилајенаснагуУставод1922.године.29)

29) GeraldEaster,PreferenceForPresidentialism:PostcommunistRegimeChange inRussia
andtheNIS,WorldPolitics49(2),1997,p.188.
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Упроцесуконституисањановихуставноправнихпоредакапо-
себанутицајималајечињеницадасупредседничкисистемиподе-
левластистранитрадицијиевропскогконституционализма.Због
тога суоведржавеукреирањуновихуставнихрешењаузимале
заосновупарламентарниинституционалнисистем,стимшто је
мањибројњих(Мађарска,Чешка,Албанија,ЛетонијаиЕстонија)
остаоуправнимоквиримачистогпарламентарногсистема.30)

Највећибројпосткомунистичкихземаљаустановиојенепосре-
данизборшефадржаве,чимећеонстећинепосреданлегитимитет,
штоје,узодговорноствладепредпарламентом,основнапретпо-
ставказапостојањемешовитихполупредседничкихсистема.Нови
председникрасполажеизузетноширокимделокругомовлашћења,
чимесењеговположајуосновиразликујеодпарламентарногше-
фадржаве,којијеограниченнафункцијепротоколарногкаракте-
ра.Уполупредседничкеуставнeсистеме,којипоредодговорности
владепредпарламентом,прокламујуинепосреданизборшефадр-
жавеспадају:БугарскапоУставуод1991,МакедонијапоУставу
од1991,РумунијапоУставуод1991,СловенијапоУставуод1991,
ЛитванијапоУставуод1992,РусијапоУставуод1993,Молдавија
поУставуод1994,УкрајинапоУставуод1996.идр.Тимповодом
ипознатифранцускитеоретичарМорисДиверже(MauriceDuver-
ger)полупредседничкисистемсматранајделотворнијимсредством
транзицијеуИсточнојЕвропиибившемСССР-у.31)

ФранцускипредседникДеГол,мадавојник,анеуставно-прав-
нитеоретичар,споносомјетврдиокакоинституцијеПетефран-
цускерепубликенеодговарајуниједнојоддвекатегорије,којеје
доктринавећустановила.32)Уданашњојуставно-правнојнауцине
требадаизненадидефицитадекватниходговоранасвевећеизазо-
ве,тенденцијаимоделауставноправнестварности.33)Ипоредтога
штоунаучнојтеоријијошувекимавеликибројпоборникатради-
ционалнедихотомијевласти,нетребазатворитиочипредчињени-

30) BruceAckerman,The Future of Liberal Revolution,YaleUniversity Press, NewHaven,
1992,р.61,KlausvonBeyme,“InstitutionalEngineeringandTransitiontoDemocracy”,in
JanZielonka,DemocraticConsolidationinEasternEurope,Vol.1,OxfordUniversityPress,
Oxford,2001,pp.7-8.

31) MauriceDuverger,„ThePoliticalSystemoftheEuropeanUnion“,EuropeanJournalofPo-
liticalResearch,311997,p.137.

32) FrançoisFrison-Roche,Le„modèlesemi-présidentiel“comeinstrumentdelatransitionen
Europepost-communiste,Bruylant,Bruxelles,2005,pp.10-11.

33) RichardMoulin,Le Presidentialisme et la classification des régimes politiques,Librarie
GénéraledeDroitetdeJurisprudence,Paris,1978,p.39.
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цомдасуусавременомсветуконституционализмасвеприсутније
новереалности,којесенемогусврстатиупостојећедвекатегори-
је.Данашњауставноправнанаукасе,безсумње,суочавасамного-
бројнимновимизазовимаипроблемимаутеоријскомнастојањуда
класификујесвесавременесистемевласти.

НемасумњедамоделполупредседничкогсистемаПетефран-
цускерепубликепредстављацентралниуставноправнимодел-узор
засвеполупредседничкесистемеусвету.Уоквирутога,премијер
ФранцускеПомпиду(GeorgesPompidou) је1964.годинеу једној
скупштинскојдебатиизјавио:„Францускајеизабраласистемкоји
се налази на средокраћи америчког председничког и британског
парламентарногсистема,укомешефдржаве,заснивајућиаутори-
тетнаопштимизборима,одређујеопштуполитику,причемусво-
јефункцијеобављаискључивосавладомкојуонбираиименује,
аликојаморадазадржииповерењепарламентадабиопстала.“34)
Мада, збогкохабитацијеникад се сапотпуномсигурношћууна-
преднеможепредвидетикакоћеунаредномпериодуфункциони-
сатифранцускимоделсистемаполитичкевласти,неоспорноједа
јеунајдужемпериодусвогинституционалногполитичкогживота
имаопрезиденцијализам.

Уставно-правнадинамикатрансформацијеиразвојаполитич-
кихсистемаусветуупозоравадајенеопходнодасеДивержеова
класификација полупредседничких система: Вајмарска Немачка,
Финска,Аустрија,Ирска,Исланд,Португал,допуниновимдемо-
кратским,више-мање,стабилнимполитичкимсистемима.
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GoranM.Budzak
THEPOLITICALINSTITUTIONSINMODERN
CONSTITUTIONAL-LAWORDEROFSERBIA

Resume
BytheConstitutionsince2006wasestablishednewand
actualexistingconstitutionalorderofSerbia,thathasfor
dominantconstitutionaltendencytoweaktheinstitutionof
presidentoftheRepublic.Itwasmaintaineddirectelection
ofthepresidentoftheRepublic,butsignificantlyeasierthe
procedureforhisremoval.Becauseofhispoliticalfatedo-
esnotdependson thewillof thecitizens, thosesubjects
whichhaselectedhimon that function,buthas founda
new constitutional solution that the National Assembly
ofSerbiamay,inthecaseifheviolatedtheConstitution,
by two-thirdsmajority release him from thepresidential
function. Observing the constitutional system of Serbia,
intotality,itisobvioustheintentionoftheauthorofthe
Constitutiontostrenghtenthepositionofthegovernment,
sothatitbecomesonlyoperatingandeffectivepartofthe
bicefalegzecutive,whilethepresidentintendedtheroleof
themoderatorofgovernment,notanactivesubjectinthe
politicalprocess.AnalysingthepoliticalsystemofSerbia,
asawhole,wecanconcludethatinthisconstitutionre-
quiredsuchconstitutional-lawamendmentsandchanges,
thatwillprevent the institutionsof thepresidentandthe
premiertoactindependenttotheextenttobecomeopera-
tingsystemsinthesystem.Thepriorityshouldbestreng-
teningof the institutionof the president of theRepublic
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andraisingofthelevelofcoordinationbetweentheesetwo
members of the egzecutive. Thiswould be, undoubtedly,
affectthecocherenceofthepoliticalsystem,ingeneral,to
strenghtenitsdemocraticcapacityandhisefficiency.
ThepoliticalmodelofFifthFrenchRepublicremainsthe
epicenter of comparative analysis of the semi-presiden-
tialsystemintheworld.Modernconstitutional-lawtheory
whouldhavetofollowallthenewrealityofmixedpolitical
systems,theirpresentconstitutional-lawtrendsandpoli-
ticalmodels.Notjustbecauseofthat,thecurrentsystem
ofdivisionofpoliticalpowerintraditionaldichotomyand
modern trichotomy,becomes insufficient fora thorough,
overallscientificclassificationofpoliticalsystems.
Key words: Constitution, Serbia, organization, political
institutions,power,dichotomy,trichotomy,semi-presiden-
tialsystem,democracy,cocherence.

 Овајрадјепримљен12.маја2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.јуна
2014.године.
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Институтзаполитичкестудије,Београд

ПРЕДСЕДНИКРЕПУБЛИКЕ
УИТАЛИЈАНСКОМУСТАВНОМ
ИПОЛИТИЧКОМСИСТЕМУ**

Сажетак
Италијанскадржаваје,саисторијскогстановишта
посматрано, релативно млада политичка заједница.
Заразлику однеких својих суседа, великих европских
земаља,којесумеђупрвимастворилесвојаколонијал
нацарства(напримерШпанијавећу16.веку)иликоје
су владавину апсолутнемонархије довеле до врхунца
(каорецимоФранцускау18.веку),Италијаје,слично
Немачкој,достакасно,текудругојполовиниXIXвека
ушлаупроцесуједињења.Кадасеимаувидутаисто
ријскачињеница,каоитериторијалнавеличинаИта
лијеиприличнобројностановништво, логично једа
суопсталедоданасодређенеисторијске,језичке,кул
турнеигеографскеспецифичностиунутарземљекоје
подразумевају и одговарајуће ,,некласично’’ државно
уређење.Италијајеупослератномпериодупостала
готовосинонимзанестабиланполитичкипоредаки
учесталипадвлада.Њенпарламентарнирежимједо
живеобројнаискушења,алијеуспеодаопстането
комдеценијаипостанесвојеврснимоделнаевропском
тлузаједнорелативноефикасноиодрживодржавно
уређење.Утом контексту сешефдржаве појављу
јекао јединственафигурауполитичкомиуставном
поретку.Мићемоуовомрадукрознормативнуана
лизуразмотритињеговауставнаовлашћења,инсти

* Истраживачсарадник
** Овајрадјенастаоуоквирурадананаучно-истраживачкомпројектубр.179009,који

финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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туционалниположајиполитичкупраксу,узповремене
освртенаположајнекихњеговихколегауЕвропи.
Кључне речи: председник Републике, парламентарни
систем,уставнаовлашћења,регионалнадржава,на
ционалнојединство.

Jошнапочеткупостојањамладеиталијанскедржавепрвипред-
седник владе уједињене Италије, гроф Камило Бенсо Кавур

(Camillo BensoCavour) је констатовао да је било лакше створи-
тиИталијунегоИталијане.Уследрелативногкасногуједињењаи
бројнихисторијскихпревирањанииталијанскаполитичкакултура
нијепоприродистваримоглабитинарочитонибогатаниразвије-
на.Уосталом,чињеницадајеупрвихдведеценијепостојањаИта-
лијезбогстрогихзаконскихусловаипостојањаврловисокогимо-
винскогцензусасвеганештовишеод2%Италијанаучествовало
наизборимадостаговориуприлогпређашњетврдње.Истотако,
нијезгорегпоменутидајеопштеправогласа(итосамозамушкар-
це)уведенотек19121).Поредтога,акосенезаборавидајеземља
врлобрзопослеПрвогсветскогратаушлаупериодфашистичке
диктатуре (1922-1943), сасвим је јаснодасењенплуралистички
политичкиживотможеуправомсмислупратититекнакон1945.
године. Уусловиматаквенедовољночврстеполитичкезаједни-
це,којајебилаобележенабројнимразноликостима,историјским,
језичким,културними географскимспецифичностима,одређени
бројинтегративнихчинилаца,односнофактораполитичкогина-
ционалногјединства,јебиовишенегопотребан.

1.ОСНОВЕИТАЛИЈАНСКОГДРЖАВНОГУРЕЂЕЊА

Италијаједемократска,парламентарнарепубликачијеустав-
ноуређењедатираиз1946.годинекадајеупослератномпериоду
донетновинајвишиправниакткаоосновбудућегдржавногидру-
штвеногуређења. Једнаоднајизразитијихпосебностииталијан-
скедржавејепостојањерегионалногуређења,уставноправноде-
таљнорегулисаног,каонекеврстетраженогспецифичногсистема
којибисенајбољеприлагодиореалнимпотребамаИталије.Наи-
ме,државајеподељенана20региона,одкојих15имајуидентичан,

1) Акосетоупоредисанекимземљама,конкретнонордијским,којесуопштеправогла-
са(даклеизажене)увелевећпочетком20.века(рецимоФинска1906.илиНорвешка
1913.),ондапостаје јасноколикојемладаиталијанскадржавакаснилаунекимдру-
штвенимдостигнућима.
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„редован“статус,докосталих5имајуванреднистатускојипрате
ивећенадлежности(Валд’Аоста,Сардинија,ЈужниТирол,Фрију-
ли-ЈулијскиАлпииСицилија).Важнојепритомподвућидајеус-
постављањепредвиђеногинституционалногуређењакаснилосве
допочетка ‘70-их година, услед сложеностипосла и замршених
политичкиходноса.ДалијеИталијаувођењемрегионанапустила
унитарнодржавноуређење?Овојеједнопитањеутеоријскојрав-
ниококоганепостојиконсензусмеђуауторима.Вредиистаћидаје
регионалнадржавајошувексвојеврснановинаудоктриниустав-
ногправа,тејеибројрадовакојијењојпосвећендалекомањиод
онихкојиобрађујуунитарнуифедералнудржавукао,,класичне’’
обликедржавногуређења.Једанодпрвихауторакојисетемељни-
јебавиоовимпитањемкоднасјепроф.МиодрагЈовичићкојије
сматраодапостојидовољноелеменатада серегионалнадржава
прогласитрећимобликомдржавногуређења,узчињеницуда„по-
годниусловизаувођењерегионалнедржавепостојесвудагдесе
подручјеједнедржавенеодликујехомогеношћу-етничком,кул-
турном,језичком,економском,географскомидругом.“2)Дајеово
питањекаосамосталнанаучнацелинанедовољноуставноправно
проучаванокоднасудужемвременскомпериодуможесевидетии
премапознатојПросветинојПравнојенциклопедијигдесекажеда
јеИталија,,унитарноуређена,алисујакеаутономистичкетежње
појединихњенихделовадошледоизражајауувођењурегионали-
зма.’’3)Дакле,низааутореенциклопедије‘80-ихгодинанијебило
дилемедајеИталијаунитарнадржава.

Поредтога,Италија слови задржавумање-вишекласичног
парламентарногсистема,што значида је владатакоја јеистин-
ски носилац политичкемоћи у земљи, уз незаобилазни елемент
свакогпарламентарног система, односнополитичкуодговорност
владепредПарламентом.„Основнафункцијашефадржавеупар-
ламентарномсистемујеусклађивањедвеактивне,ефективневла-
сти,владеипарламента.“4)Додуше,нипарламентарнисистемније
хомогенсистемвласти,независноододређеногбројазаједничких
елеменатакојипоседују.Тако, снагавладеипоготовопремијера
нијеистаусвакомпарламентарномсистему.ЂованиСартори(Gi
ovanni Sartori), познати италијански политиколог, је разликовао

2) МиодрагЈовичић,Савременифедерализам,Службенигласник,Београд,2006,стр.394.
3) Правнаенциклопедија(првитом),Савременаадминистрација,Београд,1985,стр.521.
4) РаткоМарковић,Уставноправоиполитичкеинституције,Службенигласник,Бео-

град,2000,стр.227.
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триврстепарламентаризма:1)кабинетскисистеменглескогтипа
саврлојакимпрвимминистром,2)системфранцускогтипаТреће
иЧетвртерепубликесаврлослабоминестабилномвладом,и3)
средњаваријантапарламентаризмакојиконтролишустранке.5)За
италијанскитиппарламентаризмасеможерећидаприпадатрећем
моделу где јепредседниквладе самоprimus interpares, односно
првимеђуједнакима.

Председник Републике, према италијанском уставу, оличава
националнојединствоземље.Овакворешење,иаконапрвипоглед
симболичногкарактера,нијереткоууставимаодређеногбројазе-
маља.Оноимапотенцијалноширедејствонегоштобипростоје-
зичкотумачењеуставненормепретпостављало,дејствокојеможе
доћидоизражајапоготовоукризним периодима,каоштоћемо
видети. Јер не треба заборавити да се ,,карактер једног система
властинеможеценити самоили како је онпостављен уставно-
правноилисамокакоонфункционишеудруштву’’6).Дакле,оба
оваелемента(некиполитиколозибиреклиинституционалнииби-
хевиорални,каонпр.МетјуШугарт)семорајуузетиуразматрање
приликомквалификацијеједногполитичкогилиуставногсистема.
Сдругестране,коликогодсвакиполитичкиидруштвенипоредак
природно тежио сузбијању конфликата, постоји и схватање пре-
макоме„једанпретераноумеренполитичкисукоб(илимождапре
надметање?,Д.Г)нијепривлачан,обесхрабрујеучешће...ичини
системрањивимпремаекстремнимидеологијама.“7)

Италија једеценијамаупослератнојЕврописловилакаодр-
жава изражене политичке нестабилности. Број влада које су се
сменилеичијакратковечностјевећпосталапословичнасемериу
десетинама;утомпогледусеонаможеупоредитисафранцуском
Четвртомрепубликом.ВећипериоднаконДругогсветскогратадо-
минантнастранкауполитичкомживотујебилаДемохришћанска
партијакојаједокраја20.векадалачакпетпутапредседникаРе-
публике,штонијеспречилоњеннестанаксаполитичкесценеИта-
лије‘90-ихгодина.Деценијамајепостојећипоредактакофункци-
онисао уз врло јаку опозиционуКомунистичку партијуИталије,

5) ЂованиСартори,Упоредниуставниинжењеринг,ФилипВишњић,Београд,2003,стр.
124.

6) ДраганТраиловић,„ПолитичкаинституцијапредседникаРепубликеусистемувласти
Србије“,Политичкаревија,3/2012,стр.116.

7) MassimoLuciani,“LaparabolladellapresidenzadellaRepubblica”,Associazioneitaliana
deicostituzionalisti,Rivista,№:1/2014,стр.2.
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што је довело до извесне инертности институција и политичког
животаземље,узизраженукорупцијуиклијентелизамкаопрате-
ћенегативнепојаве.8)Политичкаидруштвенакризасенарочито
распламсалауземљитокомтакозваних„оловнихгодина“(annidi
piombo), крајем ‘60-ихитоком ‘70-ихгодина,када једошлочак
и до убиства премијераАлдаМора (AldoMoro) 1976. године од
странелевичарскихтерористаЦрвенихбригада.Утомконтексту
каоивеликогизазовадржавнеборбепротивмафије9),једнаодрет-
кихстабилнихинституцијајеуправопредседникРепубликекојије
требалодабудегарантфункционисањачитавогсистема.Додуше,
кадаговоримооразличитимтеоријскиммоделима,уовомслучају
парламентаризму,нетребаизгубитиизвидада,ипоредчитавог
низазаједничкихелемената,непостојијединственалистатаквих
елеменатакојибибилиапсолутноидентичнизасвеобликепарла-
ментаризмаупракси.Тако,например,стварстојисаодговорно-
шћувладе.Утомконтексту,одступањеуодносунакласичнипар-
ламентаризамјеутомештосенепотежеаутоматскиодговорност
владеуслучајуодбацивањанекогњеногпредлогаупарламенту.У
супротном, најгоремане парламентаризма би брзо испливале на
површину,каквесусерецимоунескривеномобликуиспољилена
примертокомфранцускеЧетвртерепублике(1946-1958).

2.ИЗБОРПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

ПредседникРепубликеуИталијисебирапарламентарнимпу-
тем, односнобезнепосредногнародногучешћа.Било је додуше
покушајадасеизменомуставауведенепосредниизборшефадр-
жаве1998.године,алисетајпокушајзавршионеуспехом.Уциљу
изборашефадржавесесазивајуназаједничкуседницудоњидом
(Cameradeideputati)игорњидом(Senato)Парламента,узучешће
по3представникасвакогиталијанскогрегионасаизузеткомВал
д’Аостекојузаступасамо једанпредставник.Заизборшефадр-
жавесезахтева2/3већинаокупљенихнароднихпредставника,с
тимштодауслучајудатаквавећинанијепостигнутаупрвадва

8) ДовољнојеспоменутипримербившегшефаДемохришћанскепартијеЂулијаАндре-
отија(GiulioAndreotti)којијечак7путабиопремијер(!),анакнаднојеоптужениза
сарадњусамафијом...

9) УспутћемосамонавестиубиствосудијеЂованијаФалконеаиПаолаБорселинаураз-
макуодсвегамесецдана1992.годинеодстранемафијенаСицилији.
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кругагласањаутрећем је заизбордовољнаапсолутнавећина.10)
Наравно,иовдекаоисвугдегдесешефдржавебирапарламен-
тарнимпутемсудолазиледоизражајаоштрепартијскеборбе.„...
Партијскосупарништво (коднас)увекдобијаогромнеразмереи
сведоводиупитањетакодасепредњимпречестогубенајвиши
интересиземље.“11)ОвајdefactoпледоајегенераладеГолапротив
парламентарногрежима,иликакогајеонпрезривоназивао„режи-
мапартија“бисемогаомирнедушеприменитинамногеземље,
укључујућииИталију.

Председничкимандаттрајеседамгодинаинијеподложанни-
каквимограничењимаусмислупоновногкандидовањаистелич-
ностинанајвишудржавнуфункцију.Можесерећидаиталијанска
република представља својеврстан изузетак међу европским др-
жавама(подразумевасерепубликама),имајућиувидудајепред-
виђенседмогодишњи,дакленајдужимандатпознатуупоредној
пракси,којипритомнијениограничен.12)Овакворешењеочиглед-
носугерише једноснажноповерењекоје јеуставотворацимаоу
шефадржавеидоминантнуулогукојумујенамениоупериодима
крупнихполитичкихкризаиевентуалнихзастојауфункциониса-
њуинституција.Узевшиуобзирсвусложеностполитичкеидру-
штвенеситуацијеупослератнојИталијитворциуставасувидљиво
желелидауспоставесвојеврсни„филтер“каизборушефадржаве
увидуодговарајућегстаросногпрагакојибитребалодаосигура
изборједнеживотнозрелеличностинанајвишуфункцијугдеби
њено великоличноискуствомоглодабуде значајанфактор ста-
билностичитавогуставногиполитичкогпоретка.13)Узгредречено,
сличанусловјепредвиђениуСАД,стимштојестароснипрагза
председниканештонижи(40годинаживота).

Након изгласавања нови шеф државе полаже заклетву пред
Парламентомна заједничкој седници,уз једнуразликуштоовог

10) ВрлојеиндикативанслучајизборапредседникаСкалфара1992.годинеу16-омкругу
гласања!ТовеомаподсећанаизборпредседникаКотијауФранцускојтокомIVРепу-
бликекадаје1954.изгласану13-омкругу.„Режимпартија“,какогаједеГолквалифи-
коваобезмилости,јеовдеупотпуностидошаодоизражаја.

11) CharlesdeGaulle,Lesmémoiresd’espoir,Plon,Paris,1999,стр.311.
12) Теоретски,тобимоглодовестидоситуациједаједналичностпрактичнодеценијама

обављапредседничкудужност,паидокрајасвогживота.Истинеради,требарећида
упркосоваквојтеоријскојмогућноститаквихслучајевавишедеценијскевладавинени-
јебилодосадауполитичкојпраксипослератнеИталије.

13) Случајноилине,теккуриозитетарадинавешћемоичињеницудаИталијаиматренут-
нонајстаријегшефадржавеуЕвропи,исигурноједногоднајстаријихусвету(Ђорђо
Наполитано,1925).
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путатувишенисуприсутнипредставницирегиона.Дотичноре-
шењенамделујебарједнимделомизненађујуће.Постављасепи-
тањезбогчегасешефдржавебираодстранеПарламентаједног
састава,аполажезаклетвупредПарламентомдругачијегсастава.
Питање у основи нема никакав практичан значај, али по нашем
мишљењузаслужуједабудебарздраворазумскипостављено,по-
готовоузевшиуобзирчињеницудасимболичкадимензијаразних
акатаипроцедурауполитициникаконебисмелабитизанемарена.

3.ОВЛАШЋЕЊАПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

Када говоримо о овлашћењима појединих државних органа,
конкретноовдешефадржаве,вредиподсетитидапоредписаног
словазакона,постојиионотосенајчешћеназивадухзакона.То
значидањеговереалнемоћинезависеискључивоодсловаустава
односнописаненорме,већиодпостојећегодносаполитичкихсна-
га,паитренутнешире,друштвенеситуацијеуземљи.Иликакосу
тосликовитоприменилипојединииталијанскиаутори„моћишефа
државесукао,хармоника’,односнопроширујусеупојединимфа-
замаполитике,аскупљајусеудругим“.14)Готоводајепосталооп-
штеместотврдњадашефдржавеупарламентарномсистемуима
углавномпротоколарнаисимболичнаовлашћења.Овакватврдња
ипакзаслужуједабудетемељноподвргнутаанализикрозразма-
трањесвих(илибарвећине)председничкиховлашћења.

Правнотехничкипосматрано,уставупосебномпоглављупо-
свећујеосамчлановаПредседникуРепублике (чл. 83-91), али за
разликуоднашегуставарецимо,италијанскинесадржи,,наслов’’
свакогчланакојомодређујењеговусадржину.Упрвомреду,шеф
државеоличаванационалнојединство,штојемање-вишеодлика
свих носилаца највише државне функције, независно од облика
владавинеидржавногуређења.

Сдруге стране, класичнопредседничкоовлашћењеупарла-
ментарном систему је право распуштања парламента. Додуше,
оваодлукасенедоносисамосталновећнаконобавезносаслуша-
ногмишљењапредседникаједногилидругогпарламентарногдо-
ма,чијипакставнеобавезујеПредседникаРепублике.Јер,устав
допуштамогућностдасеприступираспуштањуједногиличакоба

14) RobertoBin,GiovanniPitruzella,Dirittocostituzionale,Giappichellieditore-Torino,Deci-
maedizione,2009,стр.239.
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парламентарнадома,штонапримернијеслучајуФранцускојгде
семожераспуститисамоНационалнаскупштина,односнодоњи
дом.Уставпритомпоставља временскоограничењепрема којем
председниковопотенцијалномоћносредствонеможедакористи
упоследњих6месецисвогмандата(semestrebiancoили„белисе-
местар“какосето још називаустручномжаргону).Ratio legis,
односносврхаовезабранесесводинажељууставотворцадашефу
државеодузмемогућностсвојеврснеманипулацијеусмислума-
неварскограспуштања„непослушног“илинепредвидивогпарла-
ментакојибимогаодаизгласасменупредседникаРепубликепред
крај његовог седмогодишњег мандата. У овом контексту у делу
италијанскедоктринесепоставилопитањедали јераспуштање
парламентаједностранактшефадржавеилисепакдоњегадолази
сарадњомсавладомкојајеуобичајеноиницијаторовогакта.Фор-
малнопосматрајући,тешкодабисеовајактмогаосматратијед-
ностранопредседничкимимајућиувидуобавезудабудеиспраћен
премапотписом председника владе (Presidente del Consiglio) или
надлежногминистра.УпарламентарнојисторијиИталијејебило
случајевадасеупотребомпредседничкогветаједномизгласаниза-
конвратираспуштеномпарламентунапоновноодлучивање.Тада
бисесасвимлогичномоглопоставитипитањедалиикакоможе
поступатиинституцијакојојјеколоквијалноречено,,истекаорок
трајања’’?Таквихситуација јебилонарочитотокомпредседнич-
когмандатаФранческаКосиге(FrancescoCossiga)између1985.и
1992.године.Тадашњипредседникјесматраодараспуштенипар-
ламентнемаовлашћењадарасправљаопредседничкомвету,,,што
биондафактичкизначилодасепредседничкиветоодсуспензив-
ног претвaрa у апсолутни.’’15)Међутим, парламент је својим ак-
тивнимделовањемусмислупоновногразматрањазаконауспеода
наметнесвојставдаједномраспуштенпарламентнијеполитички
,,мртав’’.Мада, питање евентуалног деловања распуштеног пар-
ламентазаслужујепреманашеммишљењуиједантеоријски,ане
самочистопрактичанодговор.

Поредправараспуштањапарламента,врлоизразитоовлашће-
њепредседникарепубликејеправоветаназаконеусвојенеупар-
ламенту.Самуставприличноштуроуређујеовопитањепредвиђа-
јућисамодавраћањезаконапарламентуморабитимотивисано,а
занимљивоједасечакнинепомињереч„вето“каотаква.Нарав-

15) RobertoBin,GiovanniPitruzella,ibidem,стр.249.



стр:7588.

-83-

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2014год.(XXVI)XIIIvol=40

но,услучајудапредставничкотелопоновоусвојидотичнизакон
председникједужандагапрогласи.Тоусуштинизначидаитали-
јанскишефдржаве(заразликуоднашег16))нерасполажеојачаним
суспензивним(одгодним)ветомгдебисеондазановоусвајањеза-
коназахтевалаапсолутна(аневишепроста)већинаупарламенту.

Једнаодкључнихствариусвакомуставномсистемујепитање
одговорностипредседникаРепублике,какополитичкетакоикри-
вичне.Упарламентарномсистемујеуобичајеноприсутанинсти-
тутпремапотписа(сапотписа).Тоје„формалнопреузимањеполи-
тичкеодговорностиодстранеминистарскогкабинетазаактекоје
шефдржаве,каополитичкинеодговорниелементизвршневласти,
самономиналнодоноси.“17)Италијанскиуставјеутомпогледувр-
лојасанјерпредвиђада„ниједанактпредседникаРепубликеније
важећиуколиконијепремапотписанодстранеминистаракојису
га предложили и који преузимају одговорност зањега“ (чл. 89).
Овопрактичнозначидајепремапотписнекаврста„громобрана“
зашефадржавекојаискључујебилокаквумогућностпокретањаи
утврђивањањеговеполитичкеодговорности,тимпрејериначин
његовогизборапарламентарнимпутемонемогућавадагастигне
евентуалнонароднасанкцијанаизборима.

Поред тога, за разлику од решења у нашем праву где ново-
изабрани члановиВладеполажу заклетвупред Народном скуп-
штином,уИталијипредседникМинистарскогсаветаиминистри
полажузаклетвупредшефомдржаве,каосимболомнационалног
јединства.Речјеојошједномелементукојинеманарочитупрак-
тичнуважност,аликаоштосмовећистаклиисимболичнастрана
међусобниходноса,поготовонајвишихдржавнихоргана,сенеби
смелаизгубитиизвида.

ПредседникИталијеимаисопственунормативнувласткојасе
огледаумогућностидоношењадекретасазаконскомснагом,каои
подзаконскеопштеакте.Наравно,председникиовдерадионошто
јеуобичајенанадлежностшефадржавеуготовосвакомсистему,а
тојепроглашавањезаконаусвојенихупарламенту.Натајначинје
законодавнанадлежностнаодређениначинподељенаизмеђупар-
ламентаишефадржаве,односноизмеђузаконодавногиизвршног

16) ,,АкоНароднаскупштинаодлучидапоновогласаозаконукојијепредседникРепубли-
кевратионаодлучивање,законсеизгласававећиномодукупног(подвукаоД.Г.)броја
посланика“,чл.113,ст.2УставаРепубликеСрбије.

17) Lexiquedestermesjuridiques,Dalloz,16èmeédition,2007,стр.184.
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органа,иакоуИталијинепостоји,заразликуодФранцускереци-
мо,традиционалнаподозривостпреманадмоћискупштинскевла-
сти.Шефдржаветакође,поредпредседникапарламентарнихдо-
моваилитрећинепосланика,можеутицатиназаконодавнувласт
тимештоможесазватипарламентуванреднуседницу,стимштоу
томслучајуакојесазвансамоједандом,другисепоаутоматизму
такођесазива.Овојеједнозанимљивоовлашћењешефаиталијан-
скедржаве,имајућиувидуданекидругипредседницирепублика,
институционалноифактичкимного јачи(рецимоуФранцуској),
немајутаквууставнумогућност.18)

Поредтога,шефдржавеуИталијиимаправоименовањана
одређенефункције.Упрвомреду,најважнијемеђуњимасеодноси
наименовањеједногбројасудијаУставногсуда,конкретнопетод
укупнопетнаест судија.19)Осталихдесетименују, у сразмерипо
пет судија, парламент и врховне правосудне институције.Право
именовањакојевршишефдржавесетакођеодносинапочаснесе-
наторекојисузадужилидржавусвојимдруштвеним,уметничким,
научнимиликњижевнимрадом,ањиховизборсевршинаоснову
дискреционепредседниковепроцене.

Нетребаизгубитиизвидадашефдржавеможеефективнода
делујеипреманижим,регионалнимилилокалним,анесамоцен-
тралнимдржавниморганима.Тако,онможесвојимактом,обра-
зложеним декретом, распустити регионални парламент или опо-
зватишефарегионалневладе (Giunta),услучајудасуовиизвр-
шилиактесупротнеуставу,озбиљнопрекршилизаконилипакиз
разлоганационалнебезбедности.Додуше, овајпоследњиразлог,
уколиконијепраћеннекимконкретнијимпрецизирањем,бимогао
битиповодзаозбиљнезлоупотребе,поготовоуванреднимоколно-
стима.Уоваквимслучајевимапредседникипакнеодлучујесам,
већнаконсаслушаногмишљењапосебнекомисијепосланикаисе-
наторакојасепосебноформирапозакону.

ПредседникРепубликетакођеимаизвесненадлежностикоје
сумање-вишезаједничкеготовосвимшефовимадржаванезависно
одсистемавластииличакиобликавладавинеукомесеналазе,

18) Собзиромда јеуФранцускојнасназиполупредседничкисистемкаологичнообја-
шњењенамделујетврдњада једотичниелементпреузетизпредседничкогсистема
власти.УСједињенимамеричкимдржавамагдејеинастаоовајсистемважиначело
строгеподелевласти-насупротпарламентарномгдејетаподеламногогипкија.

19) Узгредречено,решењепоугледунаиталијанскојеприхваћеноиунашемуставу,где
шефдржаветакођеименујетрећинусудијаУставногсуда(триоддевет).
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каошто су руковођење оружаним снагама, додељивање одлико-
вања, примање акредитива страних дипломатских представника,
ратификовањемеђународнихуговора,вршењеправапомиловања
ипреиначењаказни,председавањеВисокимсаветомправосуђа...

Одређени политоколози су покушали да успоставе поједине
критеријуменаосновукојихсеможеудобројмерипроценитире-
алнаснагаједногпредседникаРепублике.Утомконтексту,Алан
Сиароф(AlanSiaroff)јеистакаодеветкритеријума20),ито:

1.Далијепредседникнепосреднобиран?
2.Далисепредседничкиипарламентарниизбориистовреме-
ноодржавају?

3.Која су дискрециона права именовања председника репу-
блике?

4.Далипредседникпредседаваседницамавладе?
5.Далиимаправовета?
6.Којасуњеговаовлашћењаустањунуждеи/илимогућност
доношењадекрета?

7.Далиимацентралнуулогууспољнојполитици?
8.Далиимацентралнуулогууформирањувладе?
9.Далирасполажеправомраспуштањапарламента?
Уколикојебројпозитивниходговораод0до4,тадаможемо

говоритиослабомпредседникурепублике,акоје4или5позитив-
ниходговорарадисесредњеилиумеренојакомпредседнику,асве
преко5позитивниходговорабиуказивалонајакогиливрлојаког
председника.Кадасенабројанамерилапримененаслучајитали-
јанскогшефадржавевидимодабројпозитивниходговоранеможе
прећипет(непосреднојебиран,имадискреционаправаименова-
ња,имаправовета,можедоноситидекретеирасполажеправом
распуштањапарламента).Тодаклезначидапредседникрепубли
ке уИталији спада у групу умерено јаких председника, односно
нештојачиходнекихшефовадржаваупарламентарномсистему
власти,алиопетзначајнослабијиходонихумешовитимипогото-
вопредседничкимсистемимавласти.

20) AlainSiaroff, “Comparativepresidencies:The inadequacyof thepresidential, semi-presi-
dentialandparliamentarydictinction“,EuropeanJournalofPoliticalResearch,42(3),2003,
стр.287-312,преузетоиз:ДраганТраиловић,„ПолитичкаинституцијапредседникаРе-
публикеусистемувластиСрбије“,Политичкаревија,3/2012.
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4.ПРЕСТАНАКДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

КаоисвакомпредседникуРепублике,такоииталијанскомду-
жностможепрестатинекимуобичајенимпутем,каоштосусмрт,
подношењеоставкеиистекмандата.Утимслучајевима,председ-
никдоњегдомаПарламентазаказујеизборновогшефадржавеу
рокуод15данаилиевентуалнодужем,уколикојеПарламентрас-
пуштенилиакоједопарламентарнихизбораосталомањеодтри
месеца.ДосадашњаполитичкапраксауИталијидосаданијезабе-
лежиласлучајевеоставкиилисмртипредседникаутокумандата.
Сдругестране,услучајудабилоизкојихразлогашефдржавене
можеобављатисвојефункцијенадужностигазамењујепредсед-
никдоњегдомаПарламента,односноСената.ПредседникРепу-
бликеуживаимунитетукривичноправномсмислузасвеактекоје
супредузетитокомњеговогмандата.Међутим,услучајувелеизда-
јеилидругеповредеуставаонкривичноодговарапредпарламен-
томкојикроззаједничкуседницуобадоманаступапрактичнокао
суд21).Оптужбасепритомподижесагласношћуапсолутневећине
посланикаисенаторанакончегасеприступаотварањупоступка.

Након престанка дужности, присуство бившегшефа државе
не престаје трајно у политичком животу земље. Устав је наиме
предвидеодаонаутоматскиexlegeпостајечланСената,осимуко-
ликотаквупочастсамнеодбије.Овакворешењепокојемсепре-
ћутно одаје својеврснопрећутно признање бившемпредседнику
Републикекрозњеговопотенцијалноучешћеурадугорњегдома
парламентасеможеразумети.Поготово,акосеупоредисанеким
другимрешењима,напримерфранцуским, где себившемшефу
државе даје једна другачија, али у сваком случајумного важни-
јаулогаодобичногсенатора,атојеравноправноучешћеураду
Уставногсавета,францускеваријантеуставногсуда.Безопреде-
љивања у смислу давања вредносног суда које је решење боље
илиприхватљивијереклобисеусвакомслучајудајеиталијански
уставотворацпоступио„мањемонархистички“одфранцуског(ко-
јијеопетсасвојестранеочигледнонанекиначинжелеодасачува
председничкуауруинаконпрестанкафункције),ипронашаоједно
конвенционалнијерешење.

21) СличнорешењепостојииуСАДгдесеСенатиПредставничкидомсастајууоквиру
процедуреимпичмента(impeachement)гдесесудишефудржаве.
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***
Италијанска република, као ињено регионално уређење, су

производспецифичнихисторијскихоколностиидруштвенограз-
војанаапенинскомтлу.ПредседникИталијејекључстабилности
читавог политичког поретка. Иако по дефиницији он нема пре-
велика (алинипремала!) овлашћењаупарламентарном систему
власти,његоваулогаизначајнадилазедословнотумачењеслова
устава, поготово током кризних политичких периода и застоја у
радупојединихдржавнихинституција.Онтакођеможедоноситии
декретесазаконскомснагом,штозначидадржи,аконепресудно,
алибаремдеонормативневласти.Сдругестране,нетребазабо-
равитинињеговоправоименовањаједногбројадоживотнихсена-
тораитрећинесудијаУставногсуда,каоиправоветаназаконске
предлоге.

Мада,каоиунекимдругимсистемимавласти,иовдеефек-
тивновршењепредседничкиховлашћењаињеговеконкретнемо-
ћиумногомезависеоддатогполитичкогтренуткаиодносаснага
окомесеговори.Јер,какојеисправнопримећено,,измеђуулоге
председникаРепубликеиполитичкогсистемапостојиоднособр-
нутесразмерности,усмислудасемоћипрвогповећавајууситу-
ацијамакризедругогиобрнуто.’’22)Но, с обзиромда јеИталија
традиционалнополитичкинестабилно тло где су парламентарне
кризеипадовивладеприличночести,јасноједашефдржавене
можеиматиулогуобичногстатистекојибисеограничионаоба-
вљањеминимумадужности.Онморабитиконстантнополитички
присутан,каонекаврставанстраначкогарбитра,паунекурукуи
чуварадруштвенесавести.
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DusanGujanicic
THEPRESIDENTOFTHEREPUBLICINTHEPOLITICAL

ANDCONSTITUTIONALSYSTEMOFITALY
Resume

TheItalianstateisfromthehistoricalpointofviewarela
tivelyyoungpoliticalcommunity.Unlikesomeotherstates
in its neighborhoodwhich have created among the first
theircolonialempires(forexampleSpaininthe16thcen
turyalready)orsomeotherswhichhavereachedthepeak
oftheabsolutemonarchy(asFranceinthe18thcentury),
Italyhasentered,likeGermany,historicallyratherlate,in
thesecondhalfofthe19thcenturyintheprocessofnatio
nalunification.Ifwetakeintoaccountthishistoricalfact
butalsotheterritorialsizeofItalyanditsnumerouspo
pulation,itappearslogicallythatuntilnowhavesurvived
manyhistorical,cultural,linguisticandgeographicalspe
cificitiesthatimplytheexistenceofspecificconstitutional
order.Although confronted tomany political (numerous
fallsofgovernment)andsocial(mafia,terrorism)challen
ges,Italysucceededinmaintainingitsownconstitutional
model.Inthiscontextofatypical,neitherfederalnoruni
tary system, the president of the Republic appears as a
uniqueactorwithinthepoliticalandconstitutionalorder.
Keywords:presidentoftheRepublic,parliamentarysys
tem,constitutionalpowers,regionalstate,nationalunity.

 Овајрадјепримљен25.априла2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.
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 ПРАВ НО-ПО ЛИ ТИЧ КЕ ДИ ЛЕ МЕ  
У ДЕ ФИ НИ СА ЊУ ГЕ НО ЦИ ДА

Са же так
Mеђународнокривичноправокаосистемправнихпро
писасадржанихуактимамеђународнезаједнице,али
иунационалном(интерном)кривичномзаконодавству
појединих држава предвиђа кривичну одговорност и
кажњивостзавећибројмеђународнихкривичнихдела
(међу којима се издваја злочин геноцида). То су дела
којимасекршератнизаконииобичајирата(међуна
роднохуманитарноправо)икојимасеповређујеили
угрожавамирмеђународимаибезбедностчовечан
ства.Заовакривичнаделасуумеђународном,алииу
националномкривичномправупрописаненајтежевр
стеимереказникојеуопштепознајекривичнозаконо
давстводанас.Заучиниоцекривичнихделагеноцидау
одређенимслучајевима је примарнанадлежностме
ђународнихсудских(наднационалних)органакаошто
jeМеђународнисудуХагу.Уовомрадусеанализирају
појам и карактеристике геноцида каомеђународног
кривичногдела.
Кључне речи: међународно кривично право, геноцид,
одговорност,држава,Међународнисуд,казна.

Mеђународнакривичнадела1)сууправномсистемуРепубли-
кеСрбијепредвиђенауКривичномзаконику,углавитридесетче-
твртој,подназивом:„Кривичнаделапротивчовечностиидругих
добаразаштићенихмеђународнимправом“.2)Овакривичнадела,
заправо,представљајуделатностикојимсекршемеђународниуго-

1) В.Ђурђић,Д.Јовашевић,Међународнокривичноправо,Београд,2003,стр.45-47.
2) Д.Јовашевић,Међународнокривичноправо,Ниш,2011,стр.183-191.
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вори,споразумииконвенције3)инарушаваилиугрожавамирмеђу
народима,безбедностчовечанства,односнодругемеђународним
правомзаштићеневредности,иликојимсекршератнаправилао
понашањузараћенихстранапремаратнимзаробљеницима,рање-
ницима,болесницимаицивилномстановништву4).Настанакових
кривичнихделавезан је запостојањемеђународнихправилако-
јима се регулишу односи између држава у доба рата, тј. односи
између зараћених страна у погледу започињањаи вођења рата.5)
Међународноратноправонасталојекаопоследицасуровогине-
човечногпоступањаутокудугеисторијератоваиоружанихсукоба
измеђународаидржавасациљемдахуманизујеовонајнехуманије
средствозарешавањемеђудржавнихимеђународнихспорова.6)

Насличанначинсуовакривичнаделауређенаиупозитивном
кривичном законодавству држава које су настале распадомСФР
Југославије1991.године,посебноузаконодавствуСрбије,Босне
иХерцеговинеиХрватске.Но, ратнадешавањаи грађанскират
који јепрво захватиоподручјеХрватске1991. године, апотоми
подручјеБоснеиХерцеговине1992.годинеупраксијеиспољио
бројнезлочинепојединацаигрупа,пачакичитавихдржава.Због
масовностиучињенихзлочинакојасуквалификованакаонајтеже
делоданашњице–злочингеноцида,протовполитичкогивојног
руководстваРепубликеСрпскезаизвршенизлочинуСребреници
јула1995.годинесеводиилисеводиокривичнипоступакпредХа-
шкимтрибуналомкојијеформиранмаја1993.године.

Но,интересантноједасупрвоБоснаиХерцеговина,апотоми
ХрватскапротивДржавнезаједницеСрбијаиЦрнаГора(односно
РепубликеСрбијекаоњеногправногследбеника)поднелетужбе
предМеђународнимсудомуХагузаутврђивањеодговорностидр-
жавезаучињенизлочингеноцида.ПоступакизмеђуБоснеиХер-

3) Б.Јанковић,„Оснивањемеђународногкривичногсуда“,ГодишњакПравногфакулте
тауСарајеву,Сарајево,1957,стр.47-64;З.Томић,«Освртнанастанакиразвојме-
ђународногкривичногправа», ГодишњакПравногфакултетауСарајеву,Сарајево,
1999,стр.337-360.

4) С.Хоровић,„МатеријалноправнеодредбеОпћегдијелаРимскогстатутаМеђународног
казненогсудаињеговауспоредбасодговарајућимодредбамаОпћегдијелаКазненог
законаФедерацијеБИХ“,ЗборникрадоваПравногфакултетауМостару,Мостар,бр.
16/2003,стр.119-137.

5) Д.Јовашевић,Лексиконкривичногправа,Београд,2011,стр.345.
6) В.Казазић,„ИмплементацијаспоразумамеђународногхуманитарногправауБоснии

Херцеговини“,ЗборникрадоваПравногфакултетауМостару,Мостар,бр.16/2003,
стр.163-175.
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цеговинеиСрбијејеокончанодбијањемтужбеногзахтеваБосне
иХерцеговине збогненадлежности суда.Но, у току је јошувек
поступакХрватскепротивСрбије(чијајерасправауправоодржа-
намарта2014.године),односнопоступакпопротивтужбиСрбије
противХрватскезаутврђивањеодговорностидржавезаизвршени
злочингеноцидаутокуратнихдешавањанаподручјуХрватскеу
периоду 1991-1995. године.У очекивању пресуде овог највишег
судскогорганаОрганизацијеуједињенихнација,слободнисмода
анализирамопојам,карактеристикеиобележјакривичногделаге-
ноцида.

ПОЈАМИКАРАКТЕРИСТИКЕ
МЕЂУНАРОДНИХЗЛОЧИНА

Сапојавоммеђународногратногправаотпочеојепроцеспо-
степеног ограничавања права зараћених страна и контролисања
њиховихпоступака,несамопреманеборачкомстановништву,већ
иупогледузапочињањаивођењаратова.Праводржавенаапсо-
лутнуслободуупогледу започињањаивођењаратабићепосте-
пено ограничено тако што ће поједини поступци који предста-
вљају непотребна разарања, убијања и мучења бити забрањени.
Кршењемратнихправилаиобичајанастајуратнакривичнадела7).
Прихватајућимеђународнеобавезенаосновупотписивањаира-
тификовањабројнихмеђународнихконвенција,укривичномзако-
нодавствупојединихдржавајепредвиђеновишекривичнихдела
против човечности и других добара заштићених међународним
правом.Овакривичнаделанастајукршењемправиласадржаниху
међународнимконвенцијама.Њиховјеизворупостојањузабрана
уактимамеђународногправа8).

Објектзаштитеовихкривичнихдела јесучовечностидруге
универзалне, опћецивилизацијске вредности заштићене међуна-
роднимправом.Заштитачовечностизначизаштитуосновнихљуд-
скихдобаракаоштосу:живот,телесниинтегритет,част,угледи
достојанствочовека,основнаљудскаправаислободе.Другевред-
ностифизичкихлица,појединихдржаваицелемеђународнезајед-

7) З.Шепаровић,„Заштитажртаваратаумеђународномхуманитарномправу“,Хрватски
љетописзаказненоправоипраксу,Загреб,бр.2/1997,стр.359-379.

8) Д.Јовашевић,Међународнакривичнадела–одговорностикажњивост,Ниш,2010,
стр.17-28.



-94-

ПРАВНОПОЛИТИЧКЕДИЛЕМЕ...ДраганЈовашевић

ницеимајутакођеопшти,универзалнизначај,пасузаштићенеи
зајамченемеђународнимправом.Највећибројмеђународнихкри-
вичнихделаможесеучинитиузакономодређеновреме:завреме
рата, оружаног сукоба или окупације.Поправилу, ова кривична
деласечинеорганизованоисциљемспровођењаодређенеполи-
тикевладајућегрупеилипартије.Будућидаспадајууорганизова-
ни,планскикриминалитет,оваседеланајчешћечинепонаређењу
претпостављенихвојнихилиполитичкихруководилаца.Тачиње-
ницазахтевапосебноутврђивањеодговорностиорганизатора,на-
редбодавцаиучиниоца.

Овакривичнаделамогубитиучињенасамосумишљајем.По-
јединакривичнаделаизовегрупенезастаревајуупогледукри-
вичног гоњењаилиизвршењаизречених казни: геноцид, злочин
противчовечности,ратнизлочиниидругакривичнаделазакоја
поратификованиммеђународнимуговоримазастарелостнеможе
данаступи.

Утеоријимеђународногкривичногправа серазликује више
врстамеђународнихкривичнихдела.Уобичајенајеподелана:а)
међународнакривичнаделауужемсмислу(праваиличистаме-
ђународнакривичнадела)иб)међународнакривичнаделауши-
ремсмислу(неправаилимешовитамеђународнакривичнадела)9).
Иначе,ова јеподелапрвипутусвојенана14.КонгресуМеђуна-
родногудружењазакривичноправокоји јеодржан1989.године
уБечу10).Критеријумзаоворазликовањејестенадлежностмеђу-
народнихкривичнихсудова(судовакојипоступајусамоуслучају
извршенихмеђународнихкривичнихделауужемсмислу),одно-
сноисторијакривичногправосуђа.Међународнакривичнаделау
ужемсмислучинепрвуврстуовихкривичнихдела.Тусерадио
међународнимкривичнимделимакојимасекршератнизаконии
обичајирата11)(дакле,нормемеђународногратногихуманитарног
права).

Тосуделасадржанаунирнбершкојитокијскојпресуди.Она
сејошназивајумеђународнакривичнаделапремаопштеммеђу-

9) Б.Петровић,Д. Јовашевић,Кривично (казнено)право,Посебнидио,Сарајево, 2006,
стр.39-40.

10) Поделумеђународнихкривичнихделаовеврсте заступајубројниаутори:Bassiouni,
Cassese,Than,Shortsидр.

11) Y.Dinstein,M.Tabory,WarCrimesinInternationalLaw,Dordrecht,1996,str.145-167.
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народномправу (илиcrimina iuris gentium).12)Ту спадају следећа
међународнакривичнадела:1)злочинпротивмира,2)ратнизло-
чин,3)геноциди4)злочинпротивчовечности.13)Управнојтеори-
јиимасхватањадасеовакривичнаделаназивајумеђународним
злочинимаstrictosensuизакојихстојекогентненормемеђународ-
ногправа,нпр.хашкеилиженевскеконвенције.14)Каоосновнека-
рактеристикемеђународнихкривичнихделауужемсмислу(core
crimes-гнуснизлочини)15)управнојтеоријисенаводеследеће16)
:1)овимеђународнизлочиниимајудвострукуприроду.Њихово
извршењеповлачи:а)кривичнуодговорностпојединацакаоњи-
ховихизвршилацаилисаучесника,односнонадређенихлица(по
основукоманднеодговорности),сједнестранеиб)међународно-
правнуодговорностдржаве,сдругестране,2)међународнимзло-
чинимасекршеосновна (темељна)људскаправаионисустога
забрањеникаорепресалијеуслучајувршењаистотаквихзлочина
другесупротстављенестране,3)међународнизлочиниупогледу
кривичноггоњењаикажњавањанезастаревајуи4)општемеђуна-
родноправонамећеобавезудржавамаданекршеосновненорме
којезабрањујуњихововршењекаообавезуеrgaomnes.

ГЕНОЦИДУКРИВИЧНОМПРАВУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

4.1.Појамиелементидела

Кривично дело геноцида (као најтеже кривично дело дана-
шњице)јепредвиђеноучлану370.КривичногзаконикаРепублике
Србије17)(КЗРС).Делосесастојиуиздавањунаређењадасеврше
илиувршењу18):убистава,тешкеповредетелаилитешкогнару-

12) F.Leon,TheLawoftheWar,NewYork,1972,str.56-68.
13) В.Василијевић,„Међународнакривичнаделаунационалнимкривичнимзаконимаи

значајтаквогњиховогпрописивањауодсуствумеђународногкривичногкодекса“,Ју
гословенскаревијазамеђународноправо,Београд,бр.1-3/1967,стр.128-138.

14) Д.Радуловић,Међународнокривичноправо,Подгорица,1999;М.Симовић,М.Благо-
јевић,В.Симовић,Међународнокривичноправо,БањаЛука,2013.

15) Б.Петровић,Д.Јовашевић,Међународнокривичноправо,Сарајево,2011,стр.156-163.
16) В.Ђ.ДеганБ.Павишић,Међународноказненоправо,Загреб,2005,стр.186-187.
17) СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр,85/2005.Више:Д.Јовашевић,Кривичнизако

никРепубликеСрбијесауводнимкоментаром,Београд,2007.
18) Б. Лукшић, „Genocide and command responsibility“, Зборник Правног факултета у

Сплиту,Сплит,бр.4/2001,стр.283-291.
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шавањафизичкогилидушевногздрављачлановагрупељудиили
устављањучлановагрупеутаквеживотнеусловекојидоводедо
њеногпотпуногилиделимичногистребљењаилиуприменимера
којимасеспречаварађањаизмеђуприпадникагрупеилиупринуд-
номпресељавањудецеудругугрупу,аунамеридасепотпуноили
делимичноуништинационална,етничка,раснаиливерскагрупа
људи.19)

Реч„геноцид“ јекованицасастављенаодгрчкеријечиgenos
штозначиродилиплемеилатинскеречиcaedesштозначиуби-
ство,покољ20).Буквалнопреведенаоваречозначаваубијањеро-
да,односноплемена.РезолуцијомГенералнескупштинеОУНброј
96/Iод11.децембра1946.годинегеноцидјепроглашенза‘’међу-
народнокривичноделокојејесусупротностисадухомициљеви-
маОУНикојецивилизованисвијетосуђује’’.Иакосепојавиокао
„подврста злочина против човечности,21) геноцид је убрзо добио
аутономанстатусисадржинукаоједнооднајтежихкривичнихде-
ладанашњице“22).Онседанасназива„злочиннадзлочинима“.Ге-
ноцидкаомеђународнокривичноделоодређују три елемента23):
а)објективнисастојак–аctusreaus,б)субјективнисастојак–меns
reaиц)објектдела–скупинаилигрупа–жртва.Основзаовуин-
криминацијусеналазиуКонвенцијиоспречавањуикажњавању
злочинагеноцида24)из1948.годинекојаучлану2.одређујепојам
иелементеовогмеђународногкривичногдела.

Узаконодавству,теоријиипраксиовајизразимаширетумаче-
ње.Наиме,подовимизразомсеподразумеванесамоубијање,већ
уништењенабилокојиначинодређенегрупекојачиниједнупове-
зануцелинунанационалној,етничкој,раснојиливерскојоснови.
Објектзаштитесучовечностимеђународноправо.Објектнапада

19) Више:V.Schabas,GenocideinInternationalLaw,Cambridge,2000.
20) И.Цифрић,«Ратиоикоцид»,Социјалнаекологија,Загреб,бр.2/1992,стр.143-158.
21) А.Касезе,Међународнокривичноправо,Београд,2005,стр.115.
22) В.Шакић,С.Седлар,А.Тојчић,„РатнизлочиниизлочингеноцидауагресијиСрбије

на РепубликуХрватску 1991“,Друштвена истраживања, Загреб, бр. 2-3/1993, стр.
407-454.

23) Б.Павишић,В.Грозданић,П.Веић,КоментарКазненогзакона,Загреб,2007,стр.419.
24) СлужбенивесникПрезидијумаНароднескупштинеФНРЈ,бр.2/1950иСлужбенилист

ФНРЈ,бр.56/50.
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јенационална,етничка,раснаиливјерскагрупа25).Иакоседело26)
чиниуништавањемпојединаца,његовциљниједасетипојединци
ликвидирајукаоодређенеличности,већкаоприпадницигрупе27).
Циљовогделаје,дакле,уништењегрупеуцелостиилиделимично,
причемујеликвидацијапојединацасамоначиностваривањаовог
циља.Величинагрупејебеззначајазапостојањекривичногдела.
Битноједагрупапостојикаоцелинасаспецифичнимкарактери-
стикамаидасекаотакважелиуништити.Циљинкриминацијеје
дасеосигураправонаживот,тј.напостојањеиразвојсвакојгрупи
којаимапосебнонационално,етничко,расноиливерскосвојство
причемусенезахтевапросторнозаједништвоприпадникагрупе.

Радњаизвршењакривичногдела геноцида се састојиизни-
заразличитихделатностикојесемогусврстатиунеколикогрупа.
Тосуследећеделатности28):1)убијање,наношењетешкихповреда
телаилитешконарушавањефизичкогилидушевногздрављапри-
падницимаодређененационалне,етничке,раснеиверскегрупе,2)
стављањегрупељудиутаквеживотнеусловекојидоводедоњеног
потпуногилиделимичногистребљења,3)применамеракојимасе
спречава рађање између припадника групељуди (тзв. биолошки
геноцид)и4)принуднопресељавањедецеудругугрупуљудис
циљем губљења идентитета своје групе.Све ове радње воде ка

25) Националнугрупучинискупинаљудикојаосећајудаделеправнувезу заједничког
држављанствапопраћенуреципрочнимправимаиобавезама.Етничкугрупучинечла-
новикојевежезаједничкијезикикултура,раснагрупајепакгрупазасновананана-
следнимфизичкимобележјимакојасечестоидентификујесаодређеномгеографском
облашћубезобзиранајезичке,културне,националнеиливерскефакторе,докверску
групу чине чланови који имају исто верско убеђење, назив вере или начин вршења
верскихобреда.Заправопојмовинационалне,етничке,раснеиливерскегрупевеома
сеширокоизучавајуизасаданепостојеопштеимеђународноприхваћенепрецизне
дефиниције.Свакиодтихпојмовасезатоморапроцењиватиусветлостиконкретног
политичког,социјалногикултурногмиљеа.

26) Геноцидпремаконкретномобјектуможебитинационалниилиетничкигеноцидили
етноцидакојетајобјектнационалнаилиетничкаскупина.Орасномгеноцидурадисе
акојерадњаусмеренанаодређенураснугрупуилинавишетаквихгрупа.Верскигено-
цидјеусмереннаприпадникеодређеневерскегрупеиливишетаквихгрупа.Скупина
(група)сенеодређујепремаобјективном,статичкомкритеријуму,већјезапојмовно
одређенегрупеипремасхватањимааdhocтрибуналаодлучујућејекакоњенеприпад-
никесубјективнодоживљаваучинилацдела.(В.Ђ.Деган,Б.Павишић,Међународно
казненоправо,оп.цит.,стр.230).Управнојтеоријисеистиченедостатаковаквихде-
финицијагеноцидапокојимаоннеобухватакултурнигеноцидусмислууништавања
језика и културе одређене групе. (А.Cassese,Међународно кривично право, оп.цит.,
стр.111-113).

27) Д. Јовашевић, „Карактеристике кривичног дела геноцида“,Војно дело, Београд, бр.
2-3/2002,стр.80-92.

28) С.Хоровић,„Геноцид,ратнизлочиниизлочинпротивчовечности“,Зборникрадова
ПравногфакултетауМостару,Мостар,2004,стр.99-113.
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физичкомибиолошкомостваривањугеноцида.Запостојањеовог
дела довољно је да је учињена било која од законом таксативно
наведенихрадњиунамерипотпуногилиделимичногистребље-
ња (уништавања) групекаодруштвенецелине.Геноцид је типи-
чан пример кривичног дела који почива на ‘’деперсонализацији
жртве’’,штозначидажртванепредстављациљзбогњенихинди-
видуалнихквалитетаилиобележја,негосамозатоштојеприпад-
ник одређене групе. Радња извршења семоже остварити на два
начина:29)1)издавањемнаређењаи2)непосреднимпредузимањем
делатности.30)

Издавање наређења да се врше напред наведене делатности
представљапосебнуисамосталнурадњуизвршењагеноцида.На-
ређивањеје,иначе,једанобликподстрекавања,алионоовденема
карактер саучесништва, већ посебног начина извршења овог де-
ла.Кривичноделогеноцидасеуглавномчиниорганизованоипо
унапредутврђеномплану,гденаређењепретпостављеногимапо-
себнуснагудејства,пајестогаињеговаодговорностсамосталне
природе.Наиме,наредбодавацћебитиодговоранзасамоиздавање
наређењадасеизвршигеноцид,чакиондакадапотчињениодбије
илинадругиначинизбегнеизвршењетаквогнаређења.

Последицадела јеугрожавањеопстанкаодређененационал-
не,етничке,раснеиливерскегрупе.31)Онасеостварујепроузро-
ковањеммањегиливећегбројапојединачнихпоследицаповреде
(живота,телесногинтегритета,плода)иугрожавања(стављањем
унеподношљивеусловеживота).Бројпроузроковањанијеодлучу-
јућизапостојањедела.Тозначидаћепостојатиједноделогено-
цида,какоондакадајеучињеноједно,такоиондакадајеостваре-
новишепроузроковања.Већибројпроузроковањаодразноврсних
појединачнихпоследицајеодзначајакододмеравањаказне.32)То
указуједајесуштинакривичногделагеноцидаупланскомисисте-
матскомуништењуљудскихгрупа.

Учинилац дела може бити свако лице, а у погледу кривице
потребанједиректниумишљај(doluscoloratus)којикарактерише
„геноциднанамера“.Запостојањенамеренеопходнајеискуствена

29) Б.Петровић,Д.Јовашевић,Кривично(казнено)право,Посебнидио,оп.цит.,стр.40-42.
30) H.Schonke,H.Schroder,Strafgesetzbuch,Kommentar,Munchen,1997,str.1597-1601.
31) Управнојтеоријисестогаистичедасеовоминкриминацијомкажњавајусаморазли-

читиоблициизвршењабиолошкогифизичкоггеноцида.(Љ.Лазаревић,Б.Вучковић,
В.Вучковић,КоментарКривичногзаконикаЦрнеГоре,Цетиње,2004,стр.1021).

32) Ф.Бачић,Кривичноправо,Загреб,1986,стр.316.
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оцена,анеприменатеоријеонамери33).Заоводелопрописанаје
казназатворанајмањепетгодинаиликазназатвораодтридесетдо
четрдесетгодина.Законикомјеизричитопредвиђенодазаоводе-
локривичногоњењеикажњавањенезастаревају.

4.2.Односгеноцидаидругихсличнихкривичнихдела

Збогсвогпојамногсадржаја,какоумеђународномкривичном
праву,такоиунационалнимкривичнимзаконодавствима, јавила
сепотребауправној теоријидасекривичноделогеноцидараз-
граничиодсличних(сродних)кривичнихдела34)итоупрвомреду
од:1)прогона,2)истребљења,3)етничкогчишћењаи4)злочина
противчовечности.

1.Сличностизмеђугеноцидаипрогона35)сеогледаупосто-
јањудискриминаторскенамерекодучиниоцаделаувремепред-
узимања радње извршења. Наиме, радње извршења код оба ова
кажњивапонашањасепредузимајупремаприпадницимадругена-
ционалне,расне,верскеилиетничкегрупе.Двесуглавнеразлике
измеђуовихдела.Тосу:а)кодпрогонасерадиопрогонунаполи-
тичкој,раснојиливерскојосновииб)кодгеноцидајекрајњажр-
тва(пасивнисубјект)целагрупа–национална,расна,верскаили
етничка,доксукодпрогонажртвесамипојединцикаоприпадници
„појединихпрогоњених“група.

2.Сличностизмеђугеноцидаиистребљењасејављаучиње-
ницидасеуобаслучајарадиоделимакојасууправљенанаиз-
вршењемасовнихубистава.Разликеизмеђуовадвакажњивадела
јесуследеће:а)радњаизвршењагеноцидасепредузимасанаме-
ромуништења,потпуногилиделимичног,групекаотакве,доккод
истребљењаоваквенамере(којаквалификујеумишљајучиниоца
каоdoluscoloratus)непостоји,б)кодгеноцидациљанагрупаима
заједничкенационалне,расне,верскеилиетничкекарактеристике,
доксукодистребљења-жртведефинисанеполитичкимопредеље-
њем,физичкимособинамаилисамомчињеницомдасусенашле
наодређеномгеографскомпростору,в)кодистребљењарадњаиз-

33) ПресудаМеђународногкривичногтрибуналазабившуСФРЈугославијууслучајуСи-
кирицаИЦТY-95-8

34) М.Марковић, „Међународна кривична дела“, Југословенска ревија за међународно
право,Београд,бр.1/1965,стр.39-44.

35) З.Шепаровић,„Заштитажртаваратаумеђународномхуманитарномправу“,Зборник
ПравногфакултeтауЗагребу,Загреб,2007,стр.77-98.
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вршењасепредузимауоквирураспрострањеногилисистематског
нападачегајеучинилацделасвестан,акривичноделогеноцидане
захтевапостојањетаквогнападаиг)кодистребљењажртвесуса-
моцивили(неборачкостановништво),доксегеноцидможепреду-
зетиипреманецивилномстановништву(заточенимборцимакоји
имајустатусратногзаробљеника).

3.Односгеноцидаиетничкогчишћења–ИакоРезолуцијаГе-
нералнескупштинеОУНоситуацијиуБоснииХерцеговинииз
1992. годинеизједначавапојамгеноцидасапојмометничкогчи-
шћења, ипакизмеђуова дваделапостоји квалитативна разлика.
Наиме,насилнорасељавањенијесамопосебигеноциднарадња,
алионоусадејствусаубиствимавеликогбројаприпадникаодре-
ђенегрупеможедовестидоетничкогчишћењациљанегрупељу-
ди.Тадапротеривањеусмислу''чишћења''можебитидоказпосто-
јања''намере''дасеуништицелагрупа''.

4.Иконачно,геноцидизлочинпротивчовечности36)(којисе
управнојтеоријичестоизједначују,пачакиуодређениммеђуна-
роднимправнимактиманпр.СтатутуМеђународногвојногсудау
Нирнбергу)имајунизсличностикаоштосу37):а)уобаслучајара-
дисеоделимакојасууправљена(којадаклеимајузациљ)изврше-
њемасовнихубиставадругихлица,б)обаделаобухватајутешка
кршењакојавређајучовечностив)обаделанепредстављајуизо-
лованеслучајеве,већсуобичнодеонекеширецелине.Но,између
овихделасемогууочитиијаснеразликекојесесастојеуследећем
: а) код геноцида постоји тзв. ''геноцидна намера'' које нема код
злочинапротивчовечности,б)кодгеноцидајециљанапопулаци-
ја–групакојаморадаимазаједничкекарактеристикегрупе,док
сукодзлочинапротивчовечностижртведефинисанеполитичким
опредељењем,физичкимособинамаилисамомчињеницомдасу
сенашленаодређеномпросторууодређеновреме,в)злочинпро-
тивчовечностијеширегопсегајерсевршиуоквирураспростра-
њеногисистематскогнападагдејеучинилацсвестантоганапада,
штосенетражиикаобитанконститутивниелеменаткривичног
делагеноцидаиг) злочинпротивчовечностисеможеизвршити
ширимспектромразличитихделатностикојенисусвеукљученеу
појамгеноцида.

36) З.Пајић,«Злочинпротивчовечности–проблеммеђународнеодговорности»,Југосло
венскаревијазамеђународноправо,Београд,бр.2-3/1986,стр.304-316.

37) Б.Петровић,Д.Јовашевић,Кривично(казнено)право,Посебнидио,оп.цит.,стр.42-44.
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ГЕНОЦИДИНИРНБЕРШКОПРАВО

СтатутмеђународногвојногсудаусвојеннаосновуЛондон-
скогспоразумасавезничкихсила8.августа1945.године38)учлану
6.одређујемеђународнакривичнаделачијићеучиниоцикаопо-
јединцииликаочлановиорганизацијебитисуђениодстранеовог
суда.Тосу39):а)злочинипротивмира,б)ратнизлочиниив)злочи-
нипротивчовечности40).

Пореднепосреднихизвршилацаовихмеђународнихкривич-
нихдела(злочина),кривичносуодговорнаилицакојасејављајуу
својствувође,организатора,подстрекачаилидругогсаучесника,а
којaсуучествовалaусастављањуилиизвршењунекогзаједничког
планаилизаверерадиизвршењанекогоднапреднаведенихзлочи-
на.Овдесе,заправо,радиоодговорностиикажњавањусаучесни-
казаизвршенаделапопринципусубјективнеакцесорнекривичне
одговорности41).Учиниоцуовихкривичнихделаусмислуодредбе
чл.27.и28.Статута,могусеизрећиследећеврстеказни:а)смртна
казна,б)другаврстаказне(затвора)којусуднађезаправеднуив)
конфискација(одузимањесвакеукрадене)имовине42).

Злочинпротивчовечности43)изчлана6.став2.тачкац.јепо
првипутдефинисануправоСтатутомМеђународногвојногсуда.
Туспадајуследећиакти:1)убиства,2)истребљење,3)поробљава-
ње,4)депортацијаи5)осталанечовечнадела.Запостојањезлочи-
напротивчовечностибитнојеиспуњењејошдваелемента.Тосу
:а)дајерадњаизвршенапротивбилокогцивилногстановништва

38) Нирнбершкапресуда,Београд,1948,стр.13-19.
39) М.Меrle,LeprocesdeNurembergetlechatimentdescriminelsdegurre,Paris,1949,str.

56-71.
40) Љ.Прљета,Злочинпротивчовечностиимеђународногправа,Београд,1992,стр.35-

46.
41) W.М.A.Dijk,J.I.Hovens,Arrestingwarcriminals,Hague,2001,str.56-78.
42) R.H.Jackson,Thecasethenaziwarcriminals,NewYork,1946,str.18-32;М.Радојковић,

Ратимеђународноправо,Београд,1947,стр.41-49.
43) ПочетакинкриминацијезлочинапротивчовечностидатираизвременаПрвогсветског

ратакаореакцијасавезничкихсиланазлочинекојесуизвршилетурскевластиутоку
1915.надЈерменима.ВеликаБританијаицарскаРусијасуузаједничкојнотиоптужи-
леПорту за ‘’злочине против човечности и цивилизације’’.НаВерсајскојмировној
конференцијије1919.најављеноустановљењемеђународногкривичногсудакојиби,
измеђуосталог,бионадлежаниза‘’кршењезаконачовечности’’.Тајпредлогјеспре-
ченодстранеСАДсаобразложeњемдајошувекнемаутврђенихиуниверзалнихстан-
дардачовечности.
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иб)дасерадњапредузимауодређеновреме-преилизавреме
трајањарата.Притомесекаозлочинпротивчовечностисматраи
свакопрогањањенаполитичкој,раснојиливерскојосновиуизвр-
шењуилиувезибилокојегзлочинаунадлежностиовогсудабез
обзирадалисетимевршеилиневршеповредезаконаонеземљеу
којојсузлочиниизвршени44).Овимсекривичнимделомпрактично
целимљудскимгрупама(припадницимаполитичке,раснеиливер-
скегрупе)онемогућаваилиотежаваживљење,итокакозавреме
рата,такоипрерата.Иако,тоовајСтатутнекаже,оводелозапра-
вопредстављазлочингеноцида.Овојебилојединомеђународно
кривичноделоизнадлежностиМеђународногвојногсудакојесе
моглоизвршитинезависноодратаилиоружаногсукоба45).

ИстамеђународнакривичнаделапознајеиЗаконброј10.Кон-
тролногсаветазакажњавањелицаодговорнихзаратнезлочине,
злочинепротивмираизлочинепротивчовечностиучлану2.стим
штопореднаведенетриврстезлочинапознајеипосебноделокоје
сесастојиусамомчланствуузлочиначкојгрупиилиорганизацији
којесуодстранеМеђународногвојногсудапроглашенезлочинач-
ким46).Уставу2.овогчланаЗакон јеизричитоодредиодасе за
овезлочинемогуказнитиследећалица:1)сваколицебезобзира
надржављанствоилисвојствоукомеједелалоакојебилоглавни
учинилацилисаучесник,2)лицекојејенаредилоилиподстицало
илисесагласилосаизвршењемнекогодовихкривичнихдела,3)
лицекојејебилоповезаносаплановимаилирадњамакојесудове-
ледоизвршењанекогдела,4)лицекојејебилочланорганизације
илигрупезавршењеовихкривичнихдела,5)лицекојејеимало
високиполитички,грађанскииливојниположајуНемачкојилиу
некојземљикојајебилањенсавезникилизаједносањомратова-
лаилијебилањенсателити6)лицекојејеималовисокположај
уфинансијском,индустријскомилипривредномживотубилокоје
одтихземаља.

Учиниоцунекогодовихкривичнихделасепремаодредбиста-
ва3.овогчланамогуизрећиследећеказне:1)смртнаказна,2)до-
животнизатворилизатворнаодређенибројгодинасапринудним
радомилибезпринуднограда,3)новчанаказнаизатворсаилибез

44) М.Марковић,«Нирнбершкосуђење–применановихначелаумеђународномкривич-
номправу»,ЗборникИнститутазакриминолошкаисоциолошкаистраживања,Бео-
град,бр.2/1973,стр.176-180.

45) М.Colin,Lecrimecontrel’humanite,Eres,1996,str.56-81.
46) Љ.Прљета,Злочинпротивчовечностиимеђународногправа,оп.цит.стр.47-53.



стр:91115.

-103-

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2014год.(XXVI)XIIIvol=40

принудноградауслучајунеплаћањановчанеказне,4)конфиска-
цијаимовине,5)повраћајнеправилностеченеимовинеи6)одузи-
мањепојединихилисвихграђанскихправа.

ГЕНОЦИДПРЕМАСТАТУТУХАШКОГТРИБУНАЛА

Резолуцијом Савета безбедности Организације уједињених
нацијаброј827од25.маја1993.годинеусвојенјеСтатутМеђуна-
родногтрибуналазагоњењелицаодговорнихзаозбиљнеповреде
међународногхуманитарногправаизвршененатериторијибивше
СФРЈугославијепочевод1991. године.ОвајСтатут (познаткао
Статут''Хашкогтрибунала'')47)познајечетириврстемеђународних
кривичнихдела.Тосу:а)тешкеповредеЖеневскихконвенцијаод
1949.године,б)кршењезаконаиобичајаратовања,в)геноцидиг)
злочинипротивчовечности48).Учиниоцуовихкривичнихделаод
странеТрибуналасеможепремачлану24.изрећисамоједнаврста
казнеитоказназатвораутрајањупремаопштојпраксисудовау
Југославијипричемујесудсковећеобавезнодаузмеуобзирте-
жинуизвршеногкривичногдела(објективнеоколности)илична
својстваоптуженог(субјективнеоколности).Узказнусеучиниоцу
међународногкривичногделамогуизрећииследећесанкције:а)
повраћајимовинењиховимправимвласницима(реституција)иб)
одузимањедобитикојајеприбављенакриминалномделатношћу.49)

Најтеже кривично дело данашњице ''злочин над злочинима''
–геноцид50)јепредвиђеноучлану4.СтатутаХашкогтрибунала.
Оводелосесастојиунамерном51)уништењууцелиниилидели-
мичнонационалне,етничке,раснеилирелигиознегрупе52).Пракса

47) C.M.Bassiouni,Amanualoninterationalhumanitarianlawandarmscontrolagreements,
op.cit.str.87-98.

48) Д. Јовашевић,КоментарКривичног законаСРЈугославије,Београд,2002, стр.14и
даље;В.Ђурђић,Д.Јовашевић,Међународнокривичноправо,оп.цит.,стр.89-93.

49) Dž.Džouns,S.Pauls,Međunarodnakrivičnapraksa,Sarajevo,2005,str.131-147;И.Звона-
рек,„Кршењемеђународногратногихуманитарногправаодстранеагресоратијеком
домовинскограта“,Правнивјесник,Осијек,бр.3-4/1997,стр.151-169;И.Јосиповић,
Хашкоимплементацијскоказненоправо,Загреб,2000,стр.263-298.

50) Б. Лукшић, „Genocide and command responsibility“, Зборник Правног факултета у
Сплиту,Сплит,бр.4/2001,стр.283-291;М.Prince,M.A.Prince,UNgenocido impuni :
L’Armenocide,Beirut,1967,str.78-92;F.Chalk,K.Jonassohn,Thehistoryandsociologyof
genocide:analysesandcasestudies,NewHaven,London,1990,str.57-82.

51) ПресудауслучајуПрименаКонвенцијеоспречавањуикажњавањузлочинагеноцида
упредметуБоснаиХерцеговинапротивСрбијеиЦрнеГореод26.фебруара2007.

52) В.Ђ.Деган, „Злочин геноцидапредмеђународнимкривичнимсудиштима“,Зборник
ПравногфакултетауЗагребу,Загреб,бр.1-2/2008,стр.77-95.
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Хашкогтрибунала53)нијеприхватилаекстензивнотумачењепојма
геноцидакојебиукључивалонамерууништењанационалног, је-
зичког,верског,културногилинекогдругогидентитетагрупе,абез
њеногфизичкогуништења54).Битнојезапостојањеовогмеђуна-
родногкривичногделадајеунапреднаведенојнамери55)предузе-
таједнаодследећихвишеалтернативнопредвиђенихрадњи56):1)
убијањечлановаодређенегрупе,2)проузроковањефизичкихили
менталнихповредачлановима групе, 3) намерно смештањечла-
новагрупеутаквеусловеживотасмишљенедадоведудоњеног
физичког, делимичног или потпуног уништења57), 4) спровођење
мерасанамеромдасеспречирађањеунутаргрупеи5)намерно
премештањедецеједнегрупеудругугрупу.

Геноциднанамерајенајзначајнијакарактеристикакривичног
делагеноцида.Онасемораодноситинауништењезначајногдела
групе.Тајзначајандеоједовољно''значајан''даутиченагрупуу
целини.Овајквантитативникритеријумједопуњенимогућношћу
којесуизвршиоцуовогкривичногделастајаленарасполагању,па
сетакоованамерадоказујеикадајеонаиспољенасамоуодносу
нагрупууоквируограниченоггеографскогподручја.Иконачно,
геноциднанамераузимауобзириквалитативнеодликенападну-
тогделагрупедозвољавајућимогућностдасекаосуштинскидео
укупне групеквалификујеонајдеокојипредстављањенсимбол
или је битан за њен опстанак. Поред непосредног предузимања
наведенихрадњи(непосредниизвршилац),каорадњеизвршења

53) С.ФабијанићГагро,М.Шкорић,„Злочингеноцидаупраксимеђународнихаdhocтри-
бунала“,ЗборникПравногфакултетауЗагребу,Загреб,бр.6/2008,стр.1387-1419.

54) Б.Иванишевић,Г.Илић,Т.Вишњић,В.Јањић,ВодичкрозХашкитрибунал,Београд,
2007,стр.65.

55) ПостојањегеноцидненамереудосадашњојпраксиХашкогтрибуналајеутврђивано
путем следећих критеријума: а) општи контекст који обухвата следеће елементе: 1)
ширинаираспрострањеностизвршенихдела,2)шираполитичкадоктринаизкојесу
делапроизилазила,3)обимостваренихилипокушанихдела,4)методичноступлани-
рањуубијања,5)систематичностубијањаиуклањањалешева,6)дискриминаторски
карактерделаи7)дискриминаторсканамераоптуженог,8)извршењедругихкривич-
нихделасистематскиусмеренихпротивистегрупе,9)бројпочињенихзлочина,10)
систематскоусмеравањенацивиле збогњиховеприпадностиодређеној групии11)
понављањедеструктивнихидискриминаторскихдела.

56) Dž.Džouns,S.Pauls,Međunarodnakrivičnapraksa,оп.цит,стр.143-147.
57) УпраксиХашкогтрибуналаовајобликгеноцидајеизвршаванследећимделатностима

:а)држањемзатвореникаузагушљивимипренатрпанимпросторијама,б)спавањеза-
творениканаподуибезћебади,в)ускраћивањезатвореницимахранеиводе,г)давање
затворенициманечистеводекојабипроузроковалањиховооболевање,д)ускраћивање
лековазатвореницима,ђ)неуказивањелекарскепомоћизатвореницимаие)излагање
затворениканапорномраду.
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геноцидасматрајусеиследеће58):а)учешћеузаверирадиврше-
њагеноцида,б)директноијавноподстицањенавршењегеноцида
(подстрекавање),в)покушајвршењагеноцидакаоиг)саучесни-
штвоубилокомобликуувршењугеноцида59).

Но,СтатутХашкогтрибуналапознајејошједнотешкомеђу-
народнокривичноделокојејепообележјимаикарактеристикама
сличнозлочинугеноцида.Тоје:„Злочинпротивчовечности“Ово
делојепредвиђеноучлану5.СтатутаХашкогтрибунала.Кодопи-
сабићаовогмеђународногкривичногделаизричитојенаведено
дасењеговарадњаможепредузетисамозавремеоружаногсукоба
(међународногилиунутрашњег карактера)премацивилном ста-
новништвуакосесастојиу:1)убиству,2)истребљењу,3)заробља-
вању,4)депортацији,5)затварању,6)мучењу,7)силовању,8)про-
гонунаполитичкој,раснојирелигијскојосновии9)предузимању
другенечовечнерадње.

ДабисемоглорадитиозлочинупротивчовечностиСтатутом
наведенеделатностиморајубитиизвршенеподследећимуслови-
ма60):1)морапостојатинапад–нападпостојиикаданијеупотре-
бљенаоружана сила, алиако сеон јављауоблику злостављања
цивилногстановништваилиупоступцимакојимасеприпремају
овакверадње,2)делаоптуженогморајубитидеотогнапада,3)на-
падморабитиусмеренпротивцивилногстановништвабилокоје
категорије, 4) нападмора бити распрострањен или систематски.
Нападјераспрострањенкадајепосвојојприродиопсежанилика-
да јеуправљенпротиввеликогбројалица.Напад јесистематски
кадасеодносинаорганизовануприродуакатанасиљапричему
постојималавероватноћадасетослучајнодогодилои5)изврши-
лацделаморадазна(дајесвестан)дањеговаделаулазеуоквир
распрострањеногилисистематскогнападаусмереногпротивци-
вилногстановништва.

58) В.Шакић,С.Седлар,А.Тојчић,„РатнизлочиниизлочингеноцидауагресијиСрбије
на РепубликуХрватску 1991“,Друштвена истраживања, Загреб, бр. 2-3/1993, стр.
407-454.

59) В.Ђ.Деган,„Злочингеноцидапредмеђународнимсудиштима“,ЗборникПравногфа
култетауЗагребу,Загреб,бр.1-2/2008,стр.77-95.

60) Б.Иванишевић,Г.Илић,Т.Вишњић,В.Јањић,ВодичкрозХашкитрибунал,оп.цит.,
стр.83-108.
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ГЕНОЦИДПРЕМАСТАТУТУТРИБУНАЛАЗАРУАНДУ

Истамеђународнакривичнадела61),каоиСтатутХашкогтри-
бунала,саидентичнимобележјимаикарактеристикамапознајеи
СтатутМеђународног кривичног трибунала заРуанду62). Резолу-
цијомСавета безбедностиОрганизације уједињених нација број
955од8.новембра1994.годинеусвојенјеСтатутМеђународног
кривичног трибунала за Руанду.63) Овај трибунал је надлежан за
кажњавањелицакојасуодговорназагеноцидидругатешкакр-
шењамеђународногхуманитарногправакојасуизвршенанапод-
ручјуРуанде,каоињенихграђанакојасуизвршилатакваделана
подручјусуседнихдржаваутоку1994.године64).Собзиромдасе
премаправнојквалификацијиСаветабезбедностиОУНовденије
радилоомеђународноморужаномсукобу,тоовајТрибуналиније
надлежанзакривичноделокојесесастојиу»тешкомкршењуЖе-
невскихконвенцијаиз1949.године'',каониза''кршењезаконаи
обичајарата''.

Наиме,овајСтатут(познатикаоСтатуттрибуналазаРуанду)
познајетриврстемеђународнихкривичнихдела.Тосу:1)геноцид
(члан2.),2)злочинпротивчовечности(члан3.)и3)злочинкојисе
састојиутешкомкршењучлана3.ЖеневскихконвенцијаиДругог
допунскогпротоколаиз1977.године (члан4.)65).Учиниоцуових
кривичнихделаодстранеТрибуналасеможеизрећисамо једна
врстакривичнесанкције,итоказназатворакојасеможејавитиу
дваобликаитокао:1)казнадоживотногзатвораи2)казназатвора
у временски одређеном трајању.При одмеравању казне учинио-
цумеђународногкривичногделасудсковећеТрибуналазаРуан-
дујеобавезнодаузмеуобзиртежинуизвршеногкривичногдела
(објективнеоколности)илична својстваоптуженог (субјективне

61) Ј.Е.Аlvarez,„CrimesofStates/CrimesofHate,LessonsfromRwanda“,TheYaleJournalof
InternationalLaw,br.24/1999,str.365-392.

62) Ј.Е.Аckerman,E.O.Sullivan,PracticeandProcedureoftheInternationalCriminalTribunal
fortheFormerYugoslaviawithselectedMaterialsfromInternationalCriminalTribunalfor
Rwanda,op.cit.str.89.

63) В.Ђ.Деган,„Злочингеноцидапредмеђународнимсудиштима“,ЗборникПравногфа
култетауЗагребу,Загреб,бр.1-2/2008,стр.77-95.

64) С.ФабијанићГагро,Заштитаособаунемеђународноморужаномсукобу,Правнивје
сник,Осијек,бр.2/2008,стр.115-135.

65) D.L.Jonson,„TheInternationalTribunalforRwanda“,InternationalReviewofPenalLaw,
br.1-2/1996,str.211-233.
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околности).Узказнусеучиниоцуделамогуизрећиидвемереито
:а)повраћајимовинењиховимправимвласницима(реституција)
иб)одузимањедобитикојајеприбављенакриминалномделатно-
шћу.

Најтежекривичноделоданашњице–геноцидјепредвиђеноу
члану2.СтатутатрибуналазаРуанду.Оносесастојиунамерном
уништењу66)уцелиниилиделимичнонационалне,етничке,расне
или религиозне групе. Битно је за постојање овогмеђународног
кривичногделада јеунапреднаведенојнамерипредузета једна
од следећих више алтернативно предвиђених радњи: 1) убијање
члановаодређенегрупе,2)проузроковањефизичкихилиментал-
нихповредачлановимагрупе,3)намерносмештањечлановагрупе
у такве условеживота смишљене да доведу доњеногфизичког,
делимичногилипотпуногуништења,4)спровођењемерасанаме-
ромдасеспречирађањеунутаргрупеи5)намернопремештање
децеједнегрупеудругугрупу67).Пореднепосредногпредузимања
наведених радњи (непосредни извршилац), као радње извршења
геноцида68)сматрајусеиследеће69):1)учешћеузаверирадиврше-
њагеноцида,2)директноијавноподстицањенавршењегеноцида
(подстрекавање),3)покушајвршењагеноцидакаои4)саучесни-
штвоубилокомобликуувршењугеноцида.

Друго тешко, међународно кривично дело предвиђено овим
Статутомјесте:„Злочинпротивчовечности“70)(илизлочинпротив

66) Уништењегрупезначифизичкудеструкцију,анедеструкцијуњеногкултурногбића.
67) С.ФабијанићГагро,М.Шкорић,„Злочингеноцидаупраксимеђународнихаdhocтри-

бунала“,ЗборникПравногфакултетауЗагребу,Загреб,бр.6/2008,стр.1387-1419.
68) Инкриминацијагеноциданетражиуобјективномсмислууништењенекеетничке,од-

носнонародне групе, већсамонамеруда сеонаупотпуностиилиделимичноуни-
шти.Деломорабитиусмеренопротивједногиливишелицаусвојствуприпадникате
скупине.Осталојепритоменерешено,могулисетаквимтумачењеминкриминације
заштититииполитичкегрупекојеимајустабилитетиконтинуитет.Намерасеможе
доказивати коришћењем различитих индиција. тако нпр. оних које следе из општег
контекстаисклопаоколностиподкојимајезлочинучињен,тењеговеприродеимере.
(пресудаМеђународногтрибуналазаРуандуупредметуИЦТР-96-4Тод2.септембра
1998.године).

69) В.Ђ.Деган, „Злочин геноцидапредмеђународнимкривичнимсудиштима“,Зборник
ПравногфакултетауЗагребу,Загреб,бр.1-2/2008,стр.77-95.

70) Правнипојамзлочинапротивчовечноститражидатајзлочинбудеизвршенкаодео
широкогисистематскогнапада.Нападјеширокакојеизвршенснажно,масивно,ко-
лективно,сазнатномозбиљношћуиусмеренпротивбројнихжртава.Нападјесисте-
матичанакопочиванатемељитојорганизацијииприпремама,теследиобразацпона-
шањакојијеизведенизнекезаједничкеполитикеутемељененајавнимилиприватним
средствима.Таполитика,додуше,нетребадабудеформалнодржавнаполитика,али
морабитипретходнопланирана.Тајнападможедабудеиненасилануобликунамета-
њаодређеногполитичкогсистемаилиположаја,нпр.апартхејда.Онморадабудеусме-
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човечјепородице).Овајзлочинпредстављамеђународнокривич-
ноделокојејепредвиђеноучлану3.СтатутатрибуналазаРуанду.
Кодописабићаовогкривичногделаизричито јенаведенодасе
његоварадњаможепредузетисамозавремеоружаногсукобапре-
мацивилномстановништвуакосесастојиу71):1)убиству,2)истре-
бљењу,3)заробљавању,4)депортацији,5)затварању,6)мучењу,7)
силовању,8)прогонунаполитичкој,раснојирелигијскојосновии
9)предузимањудругенечовечнерадње72).

ДабисемоглорадитиозлочинупротивчовечностиСтатутом
наведенеделатностиморајубитиизвршенеуследећимслучајеви-
ма:1)морапостојатинапад–нападпостојиикаданијеупотре-
бљенаоружанасила,алисејављауобликузлостављањацивилног
становништваилиупоступцимакојимасеприпремајуовакверад-
ње,2)делаоптуженогморајубитидеотогнапада,3)нападмора
бити усмерен против цивилног становништва било које катего-
рије,4)нападморабитираспрострањенилисистематски.Напад
јераспрострањенкада јепосвојојприродиопсежаниликада је
управљенпротиввеликогбројалица.Нападјесистематскикадасе
односинаорганизовануприродуакатанасиљапричемупостоји
малавероватноћадасетослучајнодогодилои5)извршилацмора
дазнадањеговаделаулазеуоквирраспрострањеногилисисте-
матскогнападаусмереногпротивцивилногстановништва73).

ГЕНОЦИДПРЕМАРИМСКОМСТАТУТУ

РимскиСтатутсталногМеђународногкривичногсуда74)усво-
јеннаДипломатскојконференцијиОУНуРиму17.јула1998.годи-
непрописуједаћесепредовимсудомводитикривичнипоступак,
утврђиватикривичнаодговорностиизрицатикривичнасанкција
лицимакојасуучиниланајозбиљнијезлочинепризнатеодстране
међународнезаједницекаоцелине.Учлану5.овогСтатутапро-
глашенајенадлежностсудазаследећамеђународнакривичнаде-
ла:75) 1) злочин геноцида, 2) злочинпротивчовечности, 3) ратне

реннацивилностановништво(пресудаМеђународногтрибуналазаРуандуупредмету
ИЦТР-96-4Тод2.септембра1998.године).

71) М.Симовић,М.Благојевић,Међународнокривичноправо,оп.цит.стр.27-30.
72) Dž.Džouns,S.Pauls,Međunarodnakrivičnapraksa,оп.цит.,стр.178-186.
73) В.Ђ.Деган,Б.Павишић,Међународноказненоправо,оп.цит.,стр.424-426.
74) М.Сјекавица, „Сталнимеђународниказненисуд“,Правник,Загреб,бр. 1/2002, стр.

73-87.
75) М.Старчевић,Изворимеђународногхуманитарногправа,Београд,2002,стр.590-608.
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злочинеи4)злочинагресије.Премачлану77.учиниоцунекогод
овихмеђународнихкривичнихделасудможеизрећиследећека-
зне:1)затворуодређеномтрајањукојинеможедапређемакси-
мумод30година,2)доживотнизатворкадајетаказнаоправдана
екстремномтежиномзлочинаииндивидуалнимоколностимавеза-
нимзаучиниоцадела,3)новчануказнупремакритеријумукојије
одређенуПравилимадоказивањаипроцедуреи4)конфискацију
прихода, власништваидобаракоји судиректноилииндиректно
прибављениизвршенимзлочином.

Злочингеноцида76)јепредвиђенуодредбичлана6.овогСтату-
та.Овокривичнодело77)сечиниунамеридасеуништиуцелини
илиделимичнонационална,етничкаиливерсказаједница78)наје-
данодследећихначина:1)убијањемчлановагрупе,79)2)проузро-
ковањемтешкихфизичкихилименталнихпатњичланова групе,
3)намерномподвргавањугрупеживотнимусловимакојитребада
доведудоњеногпотпуногилиделимичногуништења,4)предузи-
мањеммерауперенихкаспречавањурађањауоквиругрупеи5)
принудномпремештањудецеизједнеудругугрупу.Дакле,овде
серадиопреузимањуодредбиКонвенцијеОУНоспречавањуика-
жњавањузлочинагеноцидаиз1948.годинеупогледуодређивања
бићаовогнајтежегмеђународногкривичногделаупереногпротив
»човечанства''.

Учлану7.СтатутаМеђународногкривичногсудапредвиђен
је злочин против човечности. РимскиСтатут разликује ово кри-
вичноделоодделагеноцидаиакоувремекадајеонобилоуведено
у системмеђународноправнихинкриминација уделу теорије је

76) Уделуправнетеоријесесматрадагеноциднепредстављасамосталнокривичнодело,
већдајетосамоврстазлочинапротивчовечности.(П.Новоселец,Опћидиоказненог
права,Загреб,2004,стр.498-499.

77) Геноцидсеодређујекао‘’злочиннадзлочинима’’.Забранавршењаилипропагирања
овогкривичногделапредставља iuscogens,такодапротивправностгеноциднихак-
тивности,паисамкриминалникарактеровихрадњијеопштеприхваћенинеспорану
међународнојзаједници.(H.Satzger,InternationalesundEuropaischesStrafrecht,Baden
Baden,2005,str.193-199).

78) Овоминкриминацијомсузаштићенесамостабилнегрупе,којекарактеришесталност
ичијимсечланомпостајенаосновурођења,доксуискључененесталнескупинечијим
сечланомпостајенаосновуиндивидуалнеодлуке.НатомстановиштустојииМеђуна-
родникривичнитрибуналзаРуандууслучајуАкајесе.

79) Запостојањегеноциданијепотребанивећибројжртава.Наиме,сматраседаједо-
вољнодаучинилацубије једноиливишелица.Истотако геноцидможеучинитии
изолованипојединацакопоступасагеноцидномнамеромиакосењеговопонашање
поклапасадругимсличнимпонашањима,атаквејеприродедаможедовестидоуни-
штењацелескупине.(П.Новоселец,Опћидиоказненогправа,оп.цит.,стр.499).
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биломишљењадасуовадвапојмасадржинскиидентична.Злочин
противчовечностипредстављаделатностиизвршенекаодеорас-
прострањеногилисистематичногнапада80)упереногпротивбило
когцивилногстановништва81).

Усмислуовогкривичногделанападподразумеваследећерад-
њеизвршења:1)убиство,2)уништавање,3)поробљавање–врше-
њеовлашћењакојапретпостављајувласништвонаднекимлицем,
4)депортацијуилинамернопремештањестановништва(протери-
вање)-насилнопремештањестановништвасаподручјанакомеза-
конитоборави,5)затварањеилидругастрогалишавањаслободе
нарушавањемосновнихправиламеђународногправа, 6) тортуру
(мучење)–наношењефизичкихипсихичкихбола,патњи,нела-
годности лицу коме је одузета слобода, 7) силовања, сексуално
ропство,насилнетрудноће,изазивањестерилитетаилибилокоји
другиобликсексуалногугрожавања,8)прогонбилокојегрупеили
колектива по политичкој, верској, расној, националној, етничкој,
културнојилиполнојосновиилидругапоступањакојасуопште
недопуштенапомеђународномправу–овдесерадиоодузимање
међународнопризнатихправанекојскупини,9)изазивањенестан-
калица(присилнонестајањелица)–свакоодузимањеслободекре-
тањакојеспроводидржаваилинекадругаорганизација,10)зло-
чинапартхејда–нечовечнапоступањакојасуизвршенауоквиру
институционализованогрежимаи11)осталинехуманипоступци
којимасенамернопроузрокујутешкепатњеилиозбиљноугрожа-
вањефизичкогилименталногздравља.

***
Међународно кривично право као систем правних прописа

садржанихуактимамеђународнезаједницеикривичномзаконо-
давствупојединих држава предвиђа кривичну одговорност и ка-
жњивостзамеђународнакривичнадела.Тосуделакојимасекрше
ратнизаконииобичајирата(међународнохуманитарноправо)ко-
јимасеповређујеилиугрожавамирмеђународимаибезбедност

80) Сматраседасеовакавнападсастојиунападууоквирудржавнеполитикеилиоства-
рењациљеванекедругеорганизације.Тајнападнеморабитинужноивојнеприроде.
Оводеломожебитиизвршеноизавремератаизавремемира.Отудаследидаизоло-
ванипојединачнинападинедолазеподударовеинкриминације.(П.Новоселец,Опћи
диоказненогправа,оп.цит.,стр.499-500).

81) Кодовогзлочинажртванијепојединац,негоцелокупночовечанство.
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човечанства.Заоваделапрописанесунајтежеврстеимереказни
које уопштепознаје кривично законодавстводанас. Заучиниоце
овихделауодређенимслучајевимапримарнајенадлежностмеђу-
народнихсудских(наднационалних)органакаоштосунпр.токиј-
скиинирнбершкисуд,Хашкитрибунал,Римскисудитд.

Међу међународним кривичним делима се по свом значају,
природиикарактеруиздвајазлочиннадзлочинима.Тојезлочин
геноцида.Делогеноцидасесастојиуиздавањунаређењадасевр-
шеилиувршењу:убистава,тешкеповредетелаилитешкогнару-
шавањафизичкогилидушевногздрављачлановагрупељудиили
устављањучлановагрупеутаквеживотнеусловекојидоводедо
њеногпотпуногилиделимичногистребљењаилиуприменимера
којимасеспречаварађањаизмеђуприпадникагрупеилиупринуд-
номпресељавањудецеудругугрупу,аунамеридасепотпуноили
делимичноуништинационална,етничка,раснаиливерскагрупа
људи.

Оводелоозначаваубијањерода,односноплемена.Резолуци-
јомГенералнескупштинеОУНброј96/Iод11.децембра1946.го-
динегеноцид јепроглашенза ‘’међународнокривичноделокоје
јесусупротностисадухомициљевимаОУНикојецивилизовани
свијетосуђује».Иакосепојавиокао‘’подврстазлочинапротивчо-
вечности’’,геноцидјеубрзодобиоаутономанстатусисадржину
каоједнооднајтежихкривичнихделаданашњице.

Геноцидкаомеђународнокривичноделоодређујутриелемен-
та:а)објективнисастојак–аctusreaus,б)субјективнисастојак–
меnsreaив)објектдела–скупинаилигрупа–жртва.Основзаову
инкриминацијусеналазиуКонвенцијиоспречавањуикажњавању
злочинагеноцидаиз1948. годинекојаучлану2.одређујепојам
и елементеовогмеђународногкривичногдела.У законодавству,
теоријиипраксиовајизразимаширетумачење.Наиме,подовим
изразомсеподразумеванесамоубијање,већуништењенабило
којиначинодређенегрупекојачиниједнуповезануцелинунана-
ционалној,етничкој,раснојиливерскојоснови.
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Dra gan Jo va se vic
THE DE FI NI TION OF GE NO CI DE: LE GAL AND PO LI TI CAL 

CON CERNS 
Re su me

Internationalcriminallaw,asasystemoflegalregulations
foundinactsoftheinternationalcommunityandcriminal
legislationsofindividualstates,establishescriminalliabi
lityandpunishmentsforcrimesagainstinternationallaw.
Theseactsrepresentbreachesofthelawsandcustomsof
war(internationalhumanitarianlaw)thatviolateorthre
aten peace among nations and the security ofmankind.
Penaltiesprescribedforthesecriminaloffencesstandfor
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themostseverepenaltiesincontemporarycriminallegi
slation. Insomecases, international judiciary (suprana
tional)institutionssuchasTheNurnbergandTheTokyo
Tribunal,TheHagueTribunal,TheRomeCourtetc.have
primary jurisdiction over perpetrators of these criminal
offences.
Due to its significance, nature and character, the crime
aboveallcrimesstandsoutamongallthecrimesagainst
international law.It is thecrimeofgenocide.Theactof
genocideconsistsoforderingorcommitting:killing,cau
singseriousbodilyormentalharmtomembersofahuman
groupordeliberatelyinflictingonthegroupconditionsof
lifecalculatedtobringaboutitsextinctioninwholeorin
partorimposingmeasuresintendedtopreventbirthswit
hinthegrouporforciblytransferringchildrentoanother
group,withtheintenttodestroy,inwholeorinpart,ana
tional,ethnical,racialorreligiousgroupofpeople.
This criminaloffencemeans thekillingofanationora
tribe.Genocidewasproclaimedas“acrimeunderinter
nationallaw,whichisincontradictionwiththespiritand
theaimsoftheOUNandcondemnedbytheentirecivili
zedworld”byUNGeneralAssemblyResolution96/Ifrom
11December1946.Althoughitemergedasa“subspecies
ofcrimeagainsthumanity”,genociderapidlyobtainedan
autonomousstatusandcontentsasoneofthemostserio
uscrimesoftoday.Asacrimeagainstinternationallaw,
genocideisdeterminedbythreeelements:a)theobjective
componentаctusreausb)thesubjectivecomponentмеns
reac)thesubjectoftheactthegroupthevictim.
ТhesourceofthisincriminationisfoundinConventionon
thePreventionandPunishmentoftheCrimeofGenocide
from1948,which, inparagraph2,defines the termand
theelementsofthiscrimeagainstinternationallaw.Inle
gislation,theoryandpractice,thistermcanbeinterpreted
inthebroadersense,aswell.Namely,thistermdoesnot
includeonlykillingbutalsodestruction,committedinany
otherway,ofaparticulargroup that formsaconsistent
entityonnational,ethnical,racialorreligiousgrounds.In
thispapertheauthorhasanalysedtheoreticalandprac
ticalaspectsaboutthegenocidecrimeincriminallawof
RepublicofSerbiaandininternationalcriminallaw.
Keywords:internationalcriminallaw,genocide,respon
sibility,state,Internationalcourt,penalty.

 Овајрадјепримљен3.априла2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.
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Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град

ДЕМОКРАТСКИКАПАЦИТЕTИСРБИЈЕУ
ПРОЦЕСУПРИДРУЖИВАЊАЕВРОПСКОЈ

УНИЈИ**
Сажетак

Пред мет овог ра да је ме ре ње ин сти ту ци о нал ног ка
па ци те та Ср би је за ре фор ме. Ре фор ме ин сти ту ци
ја Ср би је су ов де ве за не за зах те ве при бли жа ва ња 
Европ ској уни ји. Прет по ста вља ју ћи да по сто ји ли не
ар на ко ре ла ци ја из ме ђу ја чи не ка па ци те та ин сти ту
ци ја и спо соб но сти за њи хо во ме ња ње,  ка па ци тет ин
сти ту ци ја из ра жа ва мо као од нос агре гат ног оби ма 
ин сти ту ци ја ко ји се мо же про ме ни ти у вре ме ну. Ана
ли зом ди на ми ке про ме не ин сти ту ци ја у окви ру овог 
ис тра жи ва ња, до шли смо до за кљу ча ка о оп штем 
ин сти тут ци о нал ном ка па ци те ту Ср би је, ко ји је ли
не ар но ко ре ли сан са ре форм ским ин сти ту ци о нал ним 
ка па ци те том. Овај ка па ци тет је у слу ча ју Ср би је, као 
што за кљу чу је мо, ве о ма ви сок. 
 Кључ не ре чи: ка па ци тет, ин сти ту ци је, де мо кра ти ја, 
де мо кр ти за ци ја, ЕУ, Ср би ја.

KапацитетдржавезаулазакуЕУ,каомеђународнуинтеграцију
«наднационалногоблика»једефинисануслучајуСрбијепре

свегаиспуњавањемстандардаунивоуразвиткадомаћихинститу-
цијапосебновезанихзафункционисањеполитичкогсистема.На
самитуЕвропскогсавета28.јуна2013.годинеједонетаодлукао
отварањупреговораочланствуСрбијеуЕвропској унији.Савет

* Научнисаветник
** Овајрадјенастаоуоквирурадананаучно-истраживачкомпројектубр.179009,који

финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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ЕУјепредвидеодапрвамеђувладинаконференција,којасесма-
трауводомуотварањеконкретнихпреговарачкихпоглавља,буде
одржанадокрајајануара2014.године.Зеленосветлокојеједоби-
јеноуБриселубилојезнакзаинтензивирањеприпремазасвеобу-
хватанпреговарачкипроцескојибиСрбијутребалодаприближи
до чланства у ЕУ.Процес припрема за интегрисање се одвија у
БриселуиБеоградуузредовнусарадњураднихгрупаитимовако-
јису,илићебити,укључениупреговарачкипроцес.Одовогпро-
цесаукључењауЕУзависи,уоквируовограду,инашаоценао
капацитетимаСрбијезадемократскиразвојиреформе.

1. РАД НА ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА  
ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НОГ КА ПА ЦИ ТЕ ТА

Запотребеовогистраживањанајпрећемонаопштиформални
начиндефинисатипојаминституционалногкапацитета.Садржин-
скиуинституцијеспада:1.законодавниоквир;2.средстваимате-
ријалниобјектиустанова;3.обученосткадрова.Акопретпостави-
модапостојилинеарнакорелацијаизмеђујачинекапацитетаин-
ституцијаиспособностизањиховомењање,тадакапацитетинсти-
туцијаможемоизразитикаооднособимаинституција(просечнои
маргинално)којисеможепроменитиувремену.Формалноизраз
имаоблик:V/t,гдејеVобиминституција(агрегатно),аtјевреме.
Једноставноказаноштојевећимогућиобимпроменаинституција
увремену,тојевећиинституционалникапацитет(друштва).Израз
можемеритимаргиналнуспособностиовасеформулишекаоdV/
dtчимесеизражаваприрастпроменеобимаустанова,кадавреме
тежинули.1)Унаставкурада,узећемодапостојилинеарнакоре-
лацијаизмеђуинституционалногкапацитетаСрбијеикапацитета
СрбијезапридруживањеЕвропскојунији.Блискакорелацијаових
капацитетаомогућићенамдадамооцене,баремквалитативногоб-
лика,оспособностиСрбијезаинтегрисањеуЕУ.Овдећемодели-
мичноапстраховатианализуодстратешкихполитичкихпрепрека
(каонпр.КИМ),дабиседобилаопштасликаоинституционалном
капациtеtуСрбије.2)

1) Овојеизразграничногкапацитетакојијерелевантнијипоказатељодпросечногкапа-
цитета.(Сличномеримоимаргиналникапацитет).

2) Видивишеокапацитетимаураду:„Интегрисањеуширеекономскеструктуреикапа-
цитетдржавезаекономскеинтеграције“,По ли тич ка ре ви ја,бр.2,вол.11,2012.
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2. ЦИ ЉЕ ВИ ПРИ ДРУ ЖИ ВА ЊА ЕУ,  
НАД ЛЕ ЖНА ТЕ ЛА И СА ДР ЖИ НА СПО РА ЗУ МА  

О СТА БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈИ И ПРИ ДРУ ЖИ ВА ЊУ

Споразумостабилизацијиипридруживању(ССП)јемеђуна-
родниуговоркојијеСрбијасаЕУпотписала29.априла2008.го-
дине.3)ЊеговимступањемнаснагуСрбијадобијастатусдржаве
придруженеЕУодносностатусдржавепотенцијалногкандидата
зачланствоуЕУ.ОвајдокументјеСрбијаратификовалаусептем-
бру2008.године,аЕвропскипарламентгаје,потом,прихватиоу
јануару2011.Последњадржавачланицаратификовалагајеујуну
2013. Србија је истог дана када је потписан ССП потписала са
ЕУиПрелазнитрговинскиспоразумкојисеодносинатрговинске
аспектевезанезаССП,регулишућипресвегаслободну трговину
саземљамачланицамаУније.Општициљевиовогевропскогпри-
друживањасу,каоштозапажамоследећи:1.подржавањенапора
Србијеујачањудемократијеивладавинеправа;2.доприносполи-
тичкој,привреднојиинституционалнојстабилностиуСрбији,као
истабилизацијирегиона;3.обезбеђивањеодговарајућегоквираза
политичкидијалог,омогућавајућиразвојблискихполитичкихвеза
измеђустрана;4.подржавањенапораСрбиједаразвијапривредну
имеђународнусарадњу,измеђуосталог,икрозусклађивањесвог
законодавствасазаконодавствомУније;5.подржавањенапораСр-
биједазавршитранзицијууфункционалнутржишнупривреду;6.
унапређивањескладнихекономскиходносаипостепеностварање
зонеслободнетрговинеизмеђуУнијеиСрбије;7.подстицањере-
гионалнесарадњеусвимобластимаобухваћенимовимСпоразу-
мом.4)

За спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању
надлежнасуследећатела5):

Са вет за ста би ли за ци ју и при дру жи ва њејенајзначајнијете-
лоуинституционалној структуриССП-а,чине гачлановиСаве-
таЕвропскеунијеичлановиЕвропскекомисије,сједнестранеи
члановиВладеСрбије,сдругестране.Саветјетелокојеможеда
доносиобавезујућеодлуке.СастанциСаветасустрогоформални

3) ВидиСпоразумостабилизацијиипридруживањуСрбије,2008.
4) Преговарачкапоглавља23и24,НУНС,2013,стр.19,20.
5) ВидиотелимаЕУгенералноуМ.Јањевић,Устав Евро пе,Службенигласник,Београд,

2007,Другидео
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теукључујурасправусамонаполитичкомнивоу.Председавањеса-
станцимајенаизменично.6)

Од бор за ста би ли за ци ју и при дру жи ва њејетелокојераспра-
вља о свимпитањима обухваћенимССП-ом.Одбором  се пред-
седава наизменично. У његовом раду учествују и шефови свих
пододбора и стручне службеЕвропске комисије и представници
државачланица.Расправе севодекаконаполитичкомтакоина
стручномнивоу.

ПостојиСе дам под од бо раисвакијенадлежанзаодређенете-
медефинисанесамимСпоразумом.ПододборипомажурадуОд-
бораирешавајупитањауобластимавезанимзаунутрашњетржи-
ште,трговину,пољопривреду,економскапитањаитранспорт.На-
конступањаССПнаснагуформирајусеипододборзаправду,сло-
бодуибезбедност,каоипододборзасоцијалнапитања.Настрани
Србије,радомпододбораруководидржавнисекретаринституције
којаимапретежнунадлежноступитањимакојимасепододборба-
ви.Пододборисутелаукојимасеводестручне,темељнерасправе
освимпитањимаизњиховогделокруга.

Пар ла мен тар ни од бор за ста би ли за ци ју и при дру жи ва њечи-
непосланициСрбијеиЕвропскогпарламента.Састајаћесеувре-
менскиминтервалимапосопственојодлуцирадиразменемишље-
њаосвимпитањимаодобостраногзначаја.Председавањетеломје
наизменично.

Споразум о стабилизацији и придруживању садржи следеће
делове:Наслов I:Општаначела; Наслов II:Политичкидијалог;
НасловIII:Регионалнасарадња;НасловIV:Слободанпротокро-
бе;НасловV:Кретањерадника,пословнонастањивање,пружање
услугаикретањекапитала;НасловVI:Усклађивањепрописа,при-
менаправаиправилаконкуренције;НасловVII:Правда,слобода
ибезбедност;НасловVIII:Политикесарадње;НасловIX:Финан-
сијскасарадња;НасловX:Институционалне,општеизавршнеод-
редбе.7)

6) Преговарачкапоглавља23и24,НУНС,стр.20
7) Исто,стр.23.
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3. НАЈ ВА ЖНИ ЈЕ ОБЛА СТИ ОД НО СА СР БИ ЈЕ И ЕУ  
СА СТА НО ВИ ШТА КА ПА ЦИ ТЕ ТА ДЕ МО КРА ТИ ЈЕ  

И ИН ТЕ ГРИ СА ЊА У ЕУ

Кључну област односа Србије и ЕУ имамо у Наслову VII:
Правда,слободаибезбедност(сходноСпоразумуостабилизаци-
јиипридруживању).НасловVIIсадржиосамчлановакојимасу
дефинисанебитнеобластипреговора,атосу:Јачањеинституција
ивладавинаправа;Заштитаподатакаоличности;Визе,контрола
границе,азилимиграције;Спречавањеиконтролаилегалнихми-
грацијаиреадмисија;Борбапротивпрањановцаифинансирања
тероризма;Сарадња у борби против дрога; Спречавање и борба
противорганизованогкриминалаиосталихнезаконитихактивно-
сти;и,најзад,Борбапротивтероризма.Каоштозапажамокључну
областовдепредстављаЈа ча ње ин сти ту ци ја и вла да ви на пра ва.
ССПпредвиђадауговорнестранепосебнуважностпосветеконсо-
лидовањувладавинеправаијачањуинституцијанасвимнивоима
управе,апосебнополицијскихиправосуднихоргана.Циљсарад-
ње је, првенствено,  јачање независности судства и побољшање
ефикасностирадасудоваитужилаштава,затимпобољшањерада
полиције и других органа за спровођење  закона.Све ово треба
дасеурадиобезбеђивањемодговарајућеобукезаинституције,као
иборбомпротивкорупцијеиорганизованогкриминала.Надаље,
имамообластЗа шти ту по да та ка о лич но сти.УговорССПпред-
виђаобавезуСрбиједаускладисвојезаконодавствокојесеодно-
синазаштитуподатакаоличностисаправнимтековинамаЕУи
осталимевропскимимеђународнимпрописимаоприватности.
Такође,  једна од обавеза преузетих Споразумом је да Србија
формира једноиливишенезависнихнадзорнихтеласадовољ-
нофинансијских иљудских ресурса да ефикаснонадзире и га-
рантујеприменунационалногзаконодавстваозаштитиподатакао
личности.Обавезајестрана-уговорницадасарађујууиспуњењу
ефикаснезаштитеподатака оличности.Потом,имамообластна-
словљенукао:Ви зе, кон тро ла  гра ни це, азил и ми гра ци је.Тудоку-
ментССПпредвиђадауговорнестранесарађујууовимобластима
идасезаједничкиутврдеоквиритесарадње,укључујућиионуна
регионалномнивоу,каоидасекористевећпостојећерегионалне
иницијативе. Као модели заједничког  рада у овимнаведеним
областима предвиђене су међусобнеконсултацијеикоордина-
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цијаизмеђууговорнихстрана,атопресвегаподразумеватехнич-
ку иадминистративну помоћуразменистатистичкихподатакаи
информацијаозаконодавствуипракси,затимпомоћприликомиз-
радезаконодавства,окоповећањакапацитета иефикасностиин-
ституција,обукузапослених,сигурностпутнихисправа,иоткри-
вањелажнихисправа,каоисарадњуипомоћуобластиуправља-
њадржавномграницом.Даље,посебнуобластповезанусаовом
чини:Спре ча ва ње и кон тро ла иле гал них ми гра ци ја и ре ад ми си ја.
УговорССПподразумеваспровођењеСпоразумаореадмисијили-
цакојанезаконитобораве,закљученогизмеђуРепубликеСрбијеи
ЕУ.Тајспоразумимаприматнадпотписанимбилатералнимспо-
разумима.Уговорнестранеспоразумаореадмисијисусеобавеза-
ледаћеприхватитисвесвоједржављанекојиилегалноборавена
територијидругеуговорнестране,каоидржављанетрећихдржава
илицабездржављанстваподпредвиђенимусловима.Утомпроце-
судржавечланицеЕУиСрбијаобезбедиће(својим)држављанима
одговарајућаличнадокументаипружићеимодговарајућуадмини-
стративнуподршкуутомциљу.Совимувези,Србијајепреузела
обавезудазакључиспоразумеореадмисијисадржавамакојесуу
Процесу стабилизацијеипридруживања, каоидаихефикаснои
брзо спроводи.8)Поред тога,Саветзастабилизацијуипридружи-
вањеможеутврдитиосталезаједничкемерекојесемогупредузе-
тидабисеспречилеиконтролисалеилегалнемиграције,укључу-
јућикријумчарење односномреже илегалнихмиграција.Потом,
уССП имамо област:Бор ба про тив пра ња нов ца и фи нан си ра
ња те ро ри зма.УговорССПпредвиђа сарадњууговорнихстрана
ради спречавања злоупотребе њихових финансијских система и
одређенихне-финансијскихсекторазапрањеприходаодкрими-
налнихактивностиуопште,анарочитоодкривичнихделаувези
садрогама,аистотакоиуциљуфинансирањатероризма.После
овеобластиследиблискаобластнасловљенакао:Са рад ња у бор би 
про тив дро га.Тусеодређуједа уговорне стране сарађују како
биосигурале јединствен исистематичанприступпитањимау
везисадрогама.Политика иактивностинаовомпланубиће
усмерененајачањеструктура заборбупротивнедозвољених
дрога,потом,смањивањењиховенабавке,трговинеипотра-
жње (за дрогама), затим, бављење здравственим и соци-
јалнимпоследицамазлоупотребедрога,каоиделотворни-

8) Исто,стр.27,28.
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јомконтроломсупстанцикојесекористеунедозвољеној
производњидрогаодноснопсихотропнихсупстанци.Нај-
зад,ууговоруССП-аналазимоишируобластсаназивом:Спре
ча ва ње и бор ба про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и оста лих не за
ко ни тих ак тив но сти, гдеспадасарадња у спречавању иборби
против криминалнихинезаконитихактивности,организованих
илидругих,каоштосу:1.кријумчарењеитрговинаљудима;2.не-
законитеекономскеактивности,посебнофалсификовањеновцаи
фалсификовањеу облицимабезготовинскогплаћања, незаконите
трансакцијеробом,каоштосуиндустријскиотпади,радиоактивни
материјали,каоитрансакцијекојеукључујунезаконитеилифал-
сификованепроизводе;3.корупција,какоуприватномтакоиујав-
ном сектору, нарочитоповезана са нетранспарентним; управним
поступцима;4.порескаутаја;5.крађаидентитета;6.недозвољена
трговинадрогамаипсихотропнимсупстанцама;•недозвољенатр-
говинаоружјем;7.фалсификовањедокумената;8.кријумчарењеи
недозвољенатрговинаробомукључујућииаутомобиле;9.висо-
ко-технолошкикриминал.Напослетку,овајдокументовдесадржи
идеонасловљенкао:Бор ба про тив те ро ри зма.ОвдеЕУиСрби-
ја,у складу сањиховимзаконскимиподзаконскимпрописима,
каодвеуговорнестране,изражавају сагласностдасарађујукако
биспречилеисузбилетерористичкеактивностиињиховофинан-
сирање.Сарадња се одвија кроз разменуинформација о терори-
стичкимгрупамаињиховиммрежамакојеимпружајуподршку,у
складусамеђународниминационалнимправомиразменомиску-
ставаупогледусредставаиметодазаборбупротивтероризмаиу
областиматехничкихпитањаиобуке,каоиразменомискуставау
везисаспречавањемтероризма.9)

Каоштоизовеширецелинеодредбизакључујемо,ЕУпресве-
гауодносимасаСрбијомбринеосопственојбезбедностиистан-
дардимасопственебезбедности,асамосеначелнодотичестандар-
давладавинеправа,чимесе,практично,остављапросторзаполи-
тичкеинтерпретацијеструктураЕУозадовољењуусловавезаних
зафункционисањеустановаправдеиполитичког система (шире
узевши)10).

9) Исто,стр.31.
10) ПриприкључивањунекедржавеЕУ,компаративногледајући,органеЕУнајвишезани-

мадалибудућачланицаможебилочимедаугрозиУнијуилипојединечланице.Стога
иусловидобијајупресвегасамозаштитникарактерзазаједницу,амањепромотивни
закандидата.
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4. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ЧЛАН СТВО У ЕУ  

ПроцесширењаЕУ,каоињеговогпретходникаЕвропскезајед-
нице,сасвакимновимталасом проширења биојесвесложенији
ипратилогаједодавањеновихкритеријумакоједржавапотенци-
јалникандидаттребадаиспуни11).Досадајенпр.Хрватскапро-
шла кроз захтеван процес преговора, а стечена искустваЕУће,
какоје(одњих)најављено,користитииупреговоримакојиследе
сабудућимчланицама.УговороЕвропскојунији(односноЛиса-
бонскиуговор)учлану49.дефинишекојадржаваможепостати
чланицаЕУ,односнокојесвеусловетребадаиспуни,апресвега
онајдасепоштујувредностинакојимапочиваУнија.Овевред-
ности су опште дефинисане чланом 2. овог уговора. Ту се нпр.
предвиђаследеће:„Унијасезасниванавредностимапоштовања
људскогдостојанства,слободе,демократије,једнакости,владави-
неправаипоштовањаљудскихправа,укључујућииправаприпад-
никамањина.Овевредностисузаједничкедржавамачланицамау
друштвуукомепреовладавајуплурализам,недискриминација,то-
леранција,правда,солидарностиједнакостизмеђуженаимушка-
раца“.Учлану49.наводисеследеће:„Свакаевропскадржавакоја
поштује вредностинаведенеучлану2. ипосвећена јењиховом
промовисањуможедаподнесезахтевзачланствоуУнији.Оовом
захтевуобавештавајусеЕвропскипарламентинационалнипар-
ламентичланицаУније.Државакојаподносизахтевзачланство
упућује тај захтев Савету ЕУ, који одлучује једногласно, након
консултовањасаКомисијоминакондобијањасагласностиЕвроп-
скогпарламента,датевећиномгласовањеговихчланова.Узимају
сеуобзирусловизаприступањекојисудоговорениуЕвропском
савету.12)Условипријемаиприлагођавањауговориманакојимасе
засниваУнија,акојипроизилазеизпоступкапријема,предметсу
споразумаизмеђудржава-чланицаидржавекојајеподнелазахтев
зачланство.Тајспоразумсеподносинапотврђивањесвимдржа-
вамауговорницама,ускладусањиховимуставнимправилима”.13)

ЕвропскисаветуКопенхагену јеујуну 1993.каоодговорна
аспирације држава источне и централне  Европе за чланство у

11) ВидиМ.Прокопијевић,Европ ска уни ја,Службенигласник,Београд,2005,део3„Бу-
дућностУније“

12) ВидиЛисабонскиуговор,члан49.
13) ВидиЛисабонскиуговор
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Европској унији поставио политичке, правне иекономскекри-
теријумекојисеморајуиспунитикакобидржавапосталачланица.

Каододатни критеријум,каоштоовдеможемонапоменути,у
децембру 1995.уМадридусеЕвропскисаветосврнуонапотребу
„дасествореусловизапостепену,хармоничнуинтеграцијузема-
љауприступању,нарочиторазвојемтржишнеекономије,прила-
гођавањем административних структура истварањем стабилног
економскогимонетарногокружења“.Другим речима, постало
јејаснодајенеопходно дасвакадржавакандидатимаразвијенад-
министративникапацитетзаспровођењесвихусвојенихмера.Под
овимтерминомподразумевасеоспособљеностадминистрациједа
исправнопримењујеправнетековинеЕУ,каоидапостојидовољан
бројзапосленихкојибитогарантовао.14)

Хронолошкиузевши,процес стабилизацијеипридруживања
(ПСП)Европска унија јекреирала одн.отворила за државе за-
падногБалканајош1999.годинезавременемачкогпредседава-
ња.Наконполитичкихпроменаиз2000.г.Србијапостаједеотог
процеса.СаветЕУједефинисаоиновеусловезадржавеуПро-
цесустабилизацијеипридруживањакојиукључујуисарадњуса
МеђународнимкривичнимтрибуналомзабившуЈугославију,као
ирегионалнусарадњу.Каододатникритеријумудецембру1995,
уМадриду,Европскисаветсеосврнуонапотребу„дасестворе
условизапостепену,хармоничнуинтеграцијуземаљаупристу-
пању, нарочито развојем тржишне економије, прилагођавањем
административнихструктураистварањемстабилногекономског
имонетарногокружења“.Другимречима,посталојејаснодаје
неопходнодасвакадржавакандидатимаилиствориразвијенад-
министративни капацитет за спровођење свих усвојених мера.
Подовимтерминомподразумевасеоспособљеностадминистра-
циједаисправнопримењујеправнетековинеЕУ,каоидапостоји
довољанбројзапосленихкојибитогарантовао.15)

Средиште приступног процеса усмерено је на испуњавања
критеријума за чланство.16) То подразумева спровођење унутра-
шњих реформи и достизање европских стандарда, усклађивање
законодавства и изградњу потребних административних капаци-
тета.Преговарање, потписивање, ратификација, ступање на сна-

14) Преговарачкапоглавља23и24,НУНС,2013.
15) Исто
16) ВидиИ.Јанев,Устав но пра во и по ли тич ки си стем Европ ске Уни је,ИПС,2008.
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гуиспровођењеСпоразумаостабилизацијиипридруживањусу
у функцији генератора тих реформи. Поред овог аспекта, ПСП
подразумеваиунапређењеодносаурегионуузформирањезоне
слободне трговине, алии веће коришћењефондоваЕУсциљем
изградње демократских друштава у тим државама.Даље, угово-
ром (ССП) је дефинисана и Финансијска помоћ претендентима
зачланство.ССП-омјепредвиђенамогућностфинансијскепомо-
ћиУнијеиначиннакојибисетакваврстапомоћиреализовала.
Посебнојенаглашенодафинансијскапомоћможедапокријесве
областисарадње,придајућинарочитопажњуобластиправосуђаи
унутрашњихпослова,усклађивањузаконодавства,одрживомраз-
војуисмањењусиромаштваизаштитиживотнесредине.17)

5. ПРИ СТУП НИ ПРЕ ГО ВО РИ

ПреговориоступањудржавеучланствоЕУнису,каоштоје
топознато,управомсмислуречипреговори,већјетоуствари
једнострано одређивање услова под којима ће држава кандидат
прихватитииспровести“aqu is com mu na u ta i re”илиправнетеко-
винеЕвропскеуније,укључујућидоговарањеоевентуалнимпре-
лазнимроковимаиизузећима.Какоупоглављу23.фактичкиско-
роданемаправнихтековина,топоглављејебилозасебнотрети-
ранотесупреговорибилиусмераванинапреузимањенајвиших
европскихстандардауборбипротивкорупције,заштитиљудских
праваифункционисањуправосуђа.Угенералном,општиуслов
заступањеучланствоЕУјеприхватањесвихправаиобавезана
којимасезасниваЕУкаопотребногиинституционалногоквира.
Правне тековинеЕУсуподељенеу35преговарачкихпоглавља
(штојеслучајСрбије).Даномступањаучланство,државатреба
дабудеспособнадаупотпуностиприменисвеправнетековине
ЕУ.Међутим,уколикопостојеоправданиразлозизбогкојихније
могућеупунојмериприменитиправнетековинеуодређеномпо-
глављу,могућеједадржавакандидаттражипрелазнероковеили
изузећаодпримене.Примераради,Хрватскаједобилапрелазни
рокод12месецизаусклађивањестандардазаобјектеуиндустри-
јимеса,млека,рибеинуспроизводаживотињскогпореклакојине

17) ВидиСпоразумостабилизацијиипридруживањусаСрбијом
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испуњавајуструктурнезахтеве(прелазнораздобљедо31.децембра
2015).18)

Прелазнироковиподразумевајудодатновременакончланства
којејепотребнотојдржавидабибиласпособнадаупотпуности
примениправнетековинеЕУуодређеномпоглављу.Тајрокмора
битивременскиисадржинскиограниченинесмеутицатинауну-
трашњетржиште.Изузећакаотрајноодступањеодправнихтеко-
винаЕУсуреткокоришћенаудосадашњимпроширењимаЕУ.19)
Такође,неопходнојеистаћиидаЕвропскаунијаможедоговорити
прелазнирокусвоминтересу.

5.1. По че так пре го во ра са ЕУ

Након политичке одлуке Европског савета, преговори  фор-
малнопочињусазивањемиодржавањеммеђувладинеконферен-
цијесастављенеодпредставникавлададржава-чланицаЕУ,сједне
странеидржавекандидата,сдругестране,накојојсеразмењују
преговарачки оквири (енг.Ne go ti a ting Fra me work).Преговори се
одвијајууоквируоваквемеђувладинеконференције,причемусе
нанивоупредставникаодржавајудвасастанкагодишње,поједан
за време сваког председавања, а на нивоу заменика представни-
каподоговору.20)Преговарачкипроцеспочињеаналитичкимпре-
гледом(тј.скринингом)каопрвомфазомкојапретходиотварању
преговора.Аналитичкипрегледзаконодавства,алиифункциони-
сањацелокупногсистемасеодвијаутрифазе:започињеексплана-
торнимскринингом,потомсенастављабилатералнимскринингом
дабизавршиосаизвештајемоскринингу.Циљовогделапрего-
варачког процеса је да се уоче разлике између правних прописа
државекандидатаиправнихтековинаЕУ.Скринингсеспроводи
засвакопреговарачкопоглављепосебноидужинањеговогукуп-
ногтрајањазависиодсложеностиправнихтековинаЕУуодређе-
номпоглављу.21)Упрвојфазипроцесаскринингакандидатакоја
сеназиваЕкспланаторним,Европскакомисијапрезентираправне
тековинеЕУ,којесуподељенеупреговарачкапоглавља(ex pla na
tory scre e ning).Уследећојфази,убилатералномскринингу,држа-

18) Преговарачкапоглавља23и24,НУНС,2013,стр.38.
19) Исто,стр.38,39.
20) ВидиС.Самарџић,Ср би ја у про це су при дру жи ва ња Европ ској уни ји,Службенигла-

сник,Београд,2009.
21) Преговарачкапоглавља23и24,НУНС,стр.41-43.
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вакандидатизносивлаституоценустепенаусклађеностидомаћих
прописа  са правним  тековинама ЕУ које је Европска комисија
представила(презентирала)наекспланаторномскринингу,идаје
оквирнеплановезадаљухармонизацију,допуноправногчланства
(овојеbi la te ral scre e ning).Каодобарпоказатељдосадашњепраксе
онапреткууовимпреговарачкимпоглављима,посебнозадржаве
централнеЕвропебилајеобластсаназивом“Сарадњауобласти
правосуђаиунутрашњихпослова“(једнопоглавље).Данассуто
двапоглавља-1.Правосуђеиосновнаправаи2.Правда,слобода
ибезбедност.22)

5.2. Ме ри ла за отва ра ње пре го во ра са ЕУ

Мерила за отварање преговора (ope ning benchmarks) поста-
вљајусезавећинупоглавља,односнозаоназакојаЕУоценида
државајошувекнијеспремназаотварањепреговора.Углавномсу
сетамерила,кадасудосадашњаискустваупитању,односилана
усвајањеодређенихстратегија,акционихпланова,законаилифор-
мирањепотребнихинституцијазаспровођење,каоииспуњавање
обавезакојепроизлазеизуговораССП.Илустрацијеради,кадаје
упитањуХрватска,упоглављу23јебилотримерилазаотварање
преговоракојасу,уствари,укључиваладоношењепетстратешких
докумената(ревидиратиАкционипланзареформуправосуђа,ре-
видиратиНационалнипрограмзасузбијањекорупцијесаакцио-
нимпланом,тедваодвојенапланазаспровођењеУставногзакона
оправиманационалнихмањина,каои за спровођењестамбеног
збрињавања избеглица, а у поглављу 24 .Акциони  план за ин-
тегрисаноуправљањеграницом).ВремепотребнозаХрватскуза
испуњавањемерилазаотварањепреговораупоглављу23билоје
нештодужеоддвегодине.Удецембру2007.Хрватскојсупредста-
вљенамерилазаотварање,аонајепотребнедокументеусвојилау
рокуодшестмесецитеихједоставилаЕвропскојкомисији,која
ихјепозитивнооценилаудецембру2008.(Појединедржавечла-
ницеуСаветунисуприхваталеиспуњеностмерила,пајепроцес
деблокирантекуфебруару2010.).Изовогискуствабисемогао
известизакључакдаседокументизаиспуњавањемериламогуиз-
радитиурокуодшестмесеци,алидајебарјоштоликовремена
потребнозањиховуверификацију.23)

22) Исто(видиоовомеистоССПСрбијеиподелупопоглављимаутоминструменту)
23) Исто,стр.45-48.
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5.3. Ис пу ња ва ње ме ри ла за отва ра ње пре го во ра

Мерилазаотварањепоглављасеуглавномпостављајузаскоро
свапреговарачкапоглављаизузевонихнајлакшихпопутпоглавље
25-Наукаиистраживањеилипоглавље26-Образовањеикулту-
ра.Кадајеречомерилимазаотварањепреговораоддржавекан-
дидатасепоправилутражиусвајањедокуменатакаоштосустра-
тегијеиакционипланови,испуњавањеуговорихобавезасаЕУ(за
спровођењеССП)односноусвајањезаконаиподзаконскихаката.
(Такоје,например,Хрватскадабиотворилапоглавље24морала
даусвојиАкционипланинтегрисаногуправљањаграницом.)24)

Послеаналитичкогпресекастањатокомскрининга,ЕУдоно-
сиодлукуоотварањупреговораопојединомпоглављу(односно
поглављима)односнодефинишемерилакојатреба(претходно)да
будуиспуњена.Одлукуоотварањупоглављадржавечланицедо-
носеједногласнонаосновупредлогаЕвропскекомисије.Циљпре-
говораједасеутврдинакојиначинћедржавакандидатдапренесе
ипримениправнетековинеЕУуодређеномпоглављу,укључују-
ћиипрелазнероковеиизузетке(акоих јетражила). Преговори
севоденаосновупреговарачкихпозицијаЕУидржавекандида-
та, којесеприпремајузасвакопреговарачкопоглавље,сходнои
наосновурезултатапроцесаскрининга.Саветразматраизвешта-
јеоскринингу,процењујеукојојмериједржавакандидатусва-
компоглављуспремна,посебноупогледуусклађеностипрописа
ињиховогспровођења,изатимјепозивадржавудадостависвоју
преговарачкупозицију (заодређенопоглавље).Државакандидат
достављатупозицијусазахтевимазатранзиционепериоде,одно-
сносазахтевомдатражидодатновремекојећејојбитипотребно
заусклађивањесаправнимтековинамаЕУилидатражиизузеће
унекимслучајевима, уколикоихима.Могуће једаиукаснијој
фазидржавакандидатдоставидопунупреговарачкепозиције, за
случај да се токомпреговора појави неко важнопитање о којем
нијезаузетостајалиште.Саветзатим,напредлогЕК,разматрана-
цртЗаједничкепозицијеЕУ(com mon po si tion)иодлучуједалије
могућедапоглављебудеотворено.Саветодлукуоотварањуодре-
ђеногпоглављадоносиједногласно,каоиЗаједничкупозицијуЕУ
којасадржимерилазазатварањепреговора (clo sing benchmarks).
Запреговарачкапоглавља23и24уведенјеиновмеханизам,који

24) Исто.
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представљадодатнидеопроцесапреговарања,атосупривремена
мерила(in ter im banchmarks)итонаконотварањапојединихпогла-
вља.Теккадаитамерилабудуиспуњена,приступићеседефини-
сањуонихзазатварањепреговорауовадвапоглавља.Поглавље
(овогвида)сепривременозатварауслучајудаједржаваиспунила
мерилазазатварањепреговора(итонапредлогЕК,узједногласну
одлукудржавачланица).СведопотписивањаУговораопристу-
пањупостојимогућностпоновноготварањапоглављазаслучајда
кандидатдонесеновепрописекојисебитноразликујуилисене
испунепреузетеобавезе(одн.ЕКконтинуиранонадгледапривре-
менозатворенопоглавље).

ЕвропскакомисијатокомпреговораморадаизвештаваСавет
оиспуњавањукритеријума зачланство,каоипреузетихобавеза
државекандидатапопреговарачкимпоглављима,одн.даспрема
редовнегодишњеизвештајеонапреткудржавеупроцесупристу-
пања.ОтокупреговорасередовноизвештаваиЕвропскипарла-
мент.(Поредтога,напредакуиспуњавањуобавезаизпреговарач-
когпроцесапратисеикрозинституционалнуструктуруСпоразума
остабилизацијиипридруживању(савета,одбораипододбора)).25)

5.4. Ме ри ла за за тва ра ње пре го во ра са ЕУ

Мерила за затварање преговора (clo sing benchmarks) се пре
свегаодносена ефикасноусклађивањедржаве саправнимтеко-
винамаЕвропскеуније, каоина јачањеадекватнихадминистра-
тивнихкапацитета,алиинаефикаснуприменукојасеогледакроз
доказеоспровођењу(track re cord).Акоузмемонаведенипример
Хрватскезатзв.лакшапоглављајебилопотребноокогодинудана
заиспуњавањекритеријумазазатварање,азасваосталапоглавља
окодвегодине.АкоузмемоуанализуПреговарачкиоквирзаЦрну
Гору(запоглавља23и24),можесезакључитидаћевероватноиу
случајуСрбијеибудућихдржавачланица,битиуведенаипрела-
знамерила(in ter im benchmarks)којаћедодатнодопринетирефор-
мамаимониторингу.Какојепредвиђенопослеотварањапоглавља,
Европскаунијапостављатаквапрелазнамерилакојајепотребно
(претходно)испунитикакобитекнаконтогапоставилаоназаза-
тварањепреговора.

Овамериласупотребна,наводно,кандидатукакобинавре-
мепочеоприпреме забудућечланствоиуранијојфазипоказао

25) Исто,стр.46.(видиистоиССП)
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спремностзаприменусвихпрописаистандарда.Овопоставља-
њемерилакојекаодржаватребададостигнеунекомодаспеката
процесаинтеграције,нијенекановиназаСрбију,собзиромдајеу
периоду2008-2009.годинепрошлакрозпроцесдијалогасаЕУо
визнојлиберализацији.Иутомслучајупостојалајелистакрите-
ријума,подељенапообластима,нарочитоудокументукојисезвао
«Мапапута»којејеСрбијатребалодаиспуникакобисенашлана
листидржавакојиманијепотребанвизнирежимсаЕУ.Овајпро-
цесјезначајанјерјепокренуонајвећиопсегреформиуобластима
којепокривајупреговарачкапоглавља23и24.26)

6. УГО ВОР О ПРИ СТУ ПА ЊУ ДР ЖА ВЕ У ЕУ

Накрајупроцеса,НацртУговораизрађујупредставницидр-
жавачланицаодноснодржавекандидатаиинституцијаЕУ.Онса-
држисвештоједоговореноутокупреговора.Кадјетекстусагла-
шенпотребноједабудепреведеннасвеслужбенејезикеЕвропске
уније.ПрепотписивањаУговораоприступању,Европскакомисија
дајеМишљењеочланствуизавршеткупреговора,накојеЕвроп-
скипарламентморададасагласност,аСаветједногласноодлучи
оприхватањуновечланице.(Потомследисвечаностпотписивања
Уговораоприступању.)

Послепотписивања,Уговороприступањуморапроћипроцес
ратификацијеупарламентимасвихдржавачланицаЕУ,уЕвроп-
скомпарламенту иупарламенту приступајућедржаве.Попра-
вилу,државакојаприступапресамератификацијеорганизујере-
ферендумочланству(билојепримерадржавакојенисуодржале
референдумнпр.Бугарска,Румунија,Кипар).Уобичајеноједасе
одредидатумкадаћедржавапостатичланица,узусловдасера-
тификационипроцесдотадазаврши.Текнаконштосведржавеи
ЕПратификујуУговор,државапостајечланицаЕвропскеуније.27)

7. ПРЕ ПО РУ КЕ ЕУ И КА ПА ЦИ ТЕТ СР БИ ЈЕ

Наосновуанализапостојећегоквиразаформулисањеполити-
кауСрбијиикомпаративнепракседржавачланица,општепрепо-
рукеЕвропскаунијезаСрбијусу:а)Уградитиелементанализеи

26) Исто,стр.41
27) Види:ЛисабонскиуговориССПзаСрбију
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формулисањаполитикаутекућереформскепроцесеисистеме
заизрадунацртапрописаипланирањеполитика,какобисеосигу-
ралаконзистентностисинергијаизмеђуразличитихреформских
процеса;б)Упостојећиправниоквиркојирегулишепослове
државнеуправеидоношењеодлукананивоувладетребаукључи-
тиврстудокументакојаодговаратипупредлог-политике(ен.„po
licy pa per“,или„основеполитике“),какобисеобезбедиоформал-
нимеханизамзапредлагањеопцијаполитикеирешења,односно
какобисепојединачнимдоносиоцимаодлукаивладиобезбедио
потребнимеханизам,укључујућииуфазамапреодлучивањаили
одлука да се приступи законодавним или регулаторним поступ-
цима;в)Постојећеиницијативезаунапређењекапацитетаизраде
нацртапрописатребаупотпунитиобукомдржавнихслужбеникау
анализирањуполитике,прикупљањуподатака,проблемскојанали-
зи,каоидругимрелевантнимвештинамаитехникамаодзначаја
застварањеадминистративнихкапацитетазакреирањеквалитет-
нихифактичкизаснованихполитика;г)Реформесистемакреира-
њаполитикатребаспровестииреализоватишторанијеупроцесу
приступањаЕУ.Стицањеискустваиразвојвештинапотребнихза
чињенично утемељено креирање политика изискује време, а др-
жаватребаштоспремнијадауђеусистемкреирањаполитикау
ЕУ, каои у преговоре који се  односе на политикуизмеђуњеи
ЕУ,каоисадржавамачланицамаЕУ;д)Креирањеаналитички
утемељених,координиранихиширококонсултованих,аргумен-
тованихпреговарачкихпозицијатребадабудеприоритетупрего-
варачкомпроцесусаЕУ,будућидатаквепозицијезначајнопове-
ћавајуучинакдржавеупреговоримазачланство,каоикасније,у
преговоримауоквируСаветаЕУ;ђ)Српскаадминистрацијатреба
дамаксимизујесвојеприсуствоуБриселукроздиректнесастанке
сафункционеримаЕУидржавачланица.Честисастанциипри-
премезањихповећавајусвестопотребинаступањасаначињени-
цамаутемељенимидоброусклађенимаргументимаипозицијама,
аистовременотимесеподижунивоинформисаностиипрофеси-
оналности службеника, што држави повећава кредибилитет код
њенихевропскихсаговорника,апосредноишанседасеуспешно
испреговарајуповољнијиусловиприступањаУнији.28)

28) Кре и ра ње по ли ти ке и пре го во ри за при сту па ње ЕУ,ЦентарзаЕвропскеполитике,Бе-
оград,2013,стр.10.
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8. РЕ ЗИ МЕИ АНА ЛИ ЗА КА ПА ЦИ ТЕ ТА СР БИ ЈЕ  
ЗА ДЕ МО КРА ТИ ЗО ВА ЊЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА  

И ПРО ЦЕС ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА ЕУ

Србијатребадакључнепомакенаправинаплануразвојаде-
мократскихинституцијаиполитичкогиправногсистема.Овакви
императивинеопходнизамодернизовањедруштвеногиполитич-
ког системаналазе се упреговарачкимпоглављима23. и 24.До
краја2014.г.илиштораниједржаватребадаприпремистратегију
иакционипланзапотребнинапредакувезисаовадванаведена
поглавља.Од овог плана ињегове реализације, ако се при томе
буде поштоваоБриселски споразум, или ако занемаримомогуће
проблемеувезисапоглављем35(КосовоиМетохијаиодносса
Србијом),зависићеунајвећојмеридинамикаинтегрисањадржаве
уЕУ.29)Претпостављајућидаће сеЕвропскаунијадржатидого-
ворногоквираизБриселаиданећевантогуговорапроширивати
услове,можемосеовдеконкретнијеосврнутинастањеипотребне
реформеувезисапоглављима23.и24.30)

8 .1. Пра во су ђе и основ на пра ва

Уобластиреформеправосуђа,Србија сеобавезалада спро-
водиодлукеУставногсуда(од2012)којијеукинуо«не-реизбор»
судијаитужилаца,штојезатимдовелодовраћањанапосаооко
800судијазапрекршаје,одн.једнутрећинуукупногбројасудија.
Високисаветсудства(ВСС)иДржавновећетужилаца(ДВТ)по-
новно јеименовалосвепретходнонеименованесудије,уоквиру
60-дневногрока,утврђеногодстранеУставногсуда.

Даље,овдесекажедајескупштинаСрбијеусвојилановуна-
ционалнустратегијуреформеправосуђа запериод2013-2018,на-
конконсултативногпроцесакоји јеукључиобитнедржавнеакте-
ре. Садашња стратегија узела је у обзир раније проблеме и теме
уоквиримапретходнестратегијеусвојенеу2006.г.Стратегијаје
концентрисанаококључнихзацртанихпринципанезависности,не-
пристрасностииквалитетаправде(одн.судскиходлука),расподеле
надлежностииодговорностиуциљуефикасностиправосуђа.Ова
СтратегијаимазациљдаојачаВССиДВТидаихучинијошвише

29) ВидиВ.Коштуница,За што Ср би ја, а не ЕУ,ФондС.Јовановић,Београд,2012.
30) ВидиД.Вукчевић,Без бед ност и Европ ска уни ја  без бед но сна по ли ти ка Европ ске уни

је  ин сти ту ци о нал не осно ве,ИПС,2008.
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одговорним,каоорганимакојимасегарантујенезависностправосу-
ђа.СтратегијаувиђаипотребузаевентуалнимпроменамауУставу
Србијеуциљудасеотклоненедостациуоквиримафункционисања
судскенезависностикојисупрепознатиумногимкарактеристика-
масадашњегсистема.Стратегија,такође,имазациљјачањеоквира
којисеодносеназапошљавање,евалуацијурада,дисциплинуиети-
кууправосуђу.Она,потом,предвиђаповећањесредставазаПра-
восуднуакадемију,какобисеомогућилодаоваустановапостане
темељобразовањаобавезанзаулазакуправосуднупрофесију.«Ко-
мисијазаспровођењестратегије»,састављенаодрелевантнихпред-
ставника,требадабудеодговорназапраћењеимерењенапреткау
спровођењуовестратегије.Предвиђеноје,увезисаСтратегијом,да
Акционипланпрецизираконкретнемерезаиспуњавањециљеваиз
Стратегије,посебноукритичнимобластимакаоштосуусаглашава-
њесудскепраксе,смањењебројазаосталихсудскихпредмета,исл.
Штосетиченезависностиправосуђа,каоштојезакључено,сада-
шњиуставниизаконодавниоквирјошувекостављапросторзапо-
литичкиутицај,нарочитокадајеупитањуименовањеиразрјешење
носиоцафункција.Овотребадасесуштинскиизмени.Изизвештаја
запажамојошнекеопсервације.Например,наконодлукеУставног
судаукојојјеизјавиодајеправниоквирзаизборпрвогпредседника
Врховногсуда2009.г.бионеуставан,изабранјеновивршилацду-
жностипредседникаВрховногсуда(којијепослужбенојдужности
ивршилацдужностипредседникаВСС).Високисаветсудстваје,у
истомпериоду,завршиопредлогезаизборезапредседникаВрхов-
ногкасационогсуда,председникаУправног,АпелационогПривред-
ногиВишегпрекршајногсуда,заједносапредседницимаапелаци-
онихсудовауБеограду,НишуиКрагујевцу(овипредлозисупред-
метусвајањаускупштини).Даље,изизвештајасесамоконстатује
стањеисистемскарешења.Например,одговорностзапредлагање
ирасподељивањебуџетазасудовеитужилаштваостаојеобостран,
измеђуВССиДВТ,сједне,иМинистарстваправду,сдругестране.
ИзизвештајавидимоисугестијудаВССиДВТтребадафинали-
зујупроцесусвајањаправилазаредовнепроценерадасудија,пред-
сједникасудоваитужилаца.Уовомпериоду,каоштосеконстатује
узакључкудокумента(Извештаја),усвојенисупетогодишњастра-
тегијаиакционипланСрбијезаправосуђе.Одржаванајеинтензив-
назаконодавнаактивност.Даљереформеуоквирупоглавља23ће
захтеватисвеобухватнуфункционалнуанализуправосуђаупогледу
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трошкова,ефикасностииприступаправди,каоиувезисаоценом
(одноценама)уставнихамандмана.31)

Следећукључнуобластуоквирупоглавља23представљапод-
ручјељудскихправа.Овоподручјејеоднајвећегзначајазапроцес
приступањаЕУ.Овдесе,уовомизвештају,кажедајеСрбијара-
тификовала главнемеђународнеинструментенаовомпољу.Она
редовношаљеИзвештајеостањуљудскихправа,којисупредмет
Уни вер зал них го ди шњих про це на. Савет за људска права УН је
дао144препорукезапериоддо2016,гдесе,какопримећујемо,77
препорукаодносинаправаЛГБТпопулације.Наплануосновних
права,усвојенајесвеобухватнастратегијазаборбупротивдискри-
минације.Клевета једекриминализована.Ипак,Европскисуд за
људскаправаједонео11пресудапротивСрбијепожалбама,где
се констатује кршење Европске конвенције за заштиту људских
права и основних слобода.Највећи бројжалби се овде односио
наферидужинусуђења,непримењивањепресуда,проблемеили
немогућностиокоприменекомпензацијазарадникеиздржавних
предузећа,жалбеувезисапензијама,управнимпредметимаитд.
(Уцелини,уовомпериоду,бројжалбиизСрбијепредовимсу-
домјеизразитоповећан).Уопштемсагледавању,премаизвештају,
наподручјуљудскихправајеумереннапредаквидљивупримени
људскихправа, где се траживећа обука кадрова, затимнапољу
превенцијезлостављањаитортуре,посебнокадасерадинастату-
сузатвореника,анарочитојебитанпомакучињенувезисауспо-
стављањеммодернијегзатворскогсистема.Напољуобукедржав-
нихслужбеника,релативноуспешноделујевладинаканцеларија
заљудскаимањинскаправа.Њенадминистративникапацитеттре-
бабитнијеповећати.32)Одређеннапредакбележисеиуобластима
слободеизражавања,гдепосебнотребапосветитипажњунастање
истратегијуумедијима,потомслободуокупљања,гдетребави-
шеобратитипажњунаспортскаокупљањима,иокупљањаНГО,
каоштоје“Парадапоноса”.Међуосталимправима,идаљетреба
бринутиоверскимправима,гдетребаводитирачунаорегистро-
вањумањихверских група,  затимформалнимаспектимаувези
саправимажена,иправимадеце,иконачноправимасиндикалног
организовањарадника.Уизвештајусепосебнодотичуправанаци-

31) ВидиуИзвештају:Serbia2013ProgressReport,EUCommission,SWD(2013)412final,
2013,стр.38-40,48.

32) Исто,стр.46.
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оналнихмањина,којатребадабудупредметвидногунапређења.
Овдесе,пореддругог,издвајаполитичкиинцидентувезисаспо-
меникомуПрешевукадасуалбанцисајугаСрбијепокушалицео
случајдаповежусапроблематикомугроженостиосновнихправа
ислобода.33)

Општаоценауовомизвештајуједајепостигнутјеизвестан
напредакуобластиправосуђаиправа.Овосеодносиинаподручје
основнихправа.Генерално,реформесуна„добромпуту”.Њихо-
ваприменаћетестиратиспремностивољудасенаставипрогрес
СрбијекаЕУ.Наовомместу,можемозакључитидапроблемати-
каљудскихправаинволвираполитичкедимензијекојесуунеким
подручјимаизразитоштетнеилисемогузлоупотребити.Наовом
планутребапосебнорадитинаонимдимензијамамеђунационал-
ниходносакојебиодређенифакторимоглизлоупотребљаватиу
циљууцењивањаСрбијеилиуспоравањањеногнапретка каЕУ.
Проблематиком сукоба интереса би било неопходно да се орга-
нидржавевишебаве34).Новастратегијаиакционипланзаборбу
противкорупције2013-2018суусвојени.Бројистрага,посебноу
случајевиманависокомнивоујеповећан.Међутим,имплемента-
цијазаконскогоквираиефикасностантикорупцијскихинституци-
јатребадабудепобољшана.Агенцијазаборбупротивкорупције
треба да у потпуности искористи своје капацитете, посебно и у
циљевимаувођењапровереофинансирањуизборнихкампања.35)

8.2. Прав да, сло бо да и без бед ност

Сходноизвештају,Србијаје,уоквирупоглавља24.оствари-
лаизвестаннапредакуобластимаправде,слободеибезбедности.
Оддецембра2009.јеуспостављенсистемШенгена,који“добро”
функционише. Миграционо менаџирање је добро конципирано,
мада треба више пажње посветити питањима азила, азиланата,
односноњиховимправима.Питањеорганизацијеифункциониса-
њаменаџирањаувезисаазилантима је,какосеоцењује,  јошу
почетнојфазиразвоја.ПолитикуВизатребабитнијеприближити
европскимстандардима.Наплануправосуднесарадњеуграђан-
скимикривичнимпредметима,известаннапредакјепостигнуту
регионалнимоквирима(сасуседнимдржавама),алиовасарадња

33) Исто,стр.46,47.
34) Исто,стр.48.
35) Исто,стр.41,42.
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требадабудеразвијенија.Србијарелативноактивноучествујена
планумеђународнеполицијскесарадње.Постигнутјенапредакна
пољуборбепротиворганизованогкриминала,координацијесасу-
седнимдржавама,имањинапредакјепостигнутнапланудоград-
ње„механизамаконтроле“36).Кривичнизаконједограђен,посебно
иувезисатероризмом,иизвестаннапредак јевидљивнапољу
дрога,гдеједонесенапосебнастратегија,каоинапољимацарин-
скеконтролеисарадње,каоикривотворења.Поредакбележења
проактивнихистрагаиправоснажнихпресудаупредметимаорга-
низованогкриминалатребадабудеуспостављен.Додатнинапори
супотребнизапобољшањекоординацијеизмеђуагенција(тела)за
спровођењезаконаиправосуђа,каоидасеповећакапацитетспро-
вођењафинансијскихистрагапаралелносасложенимкривичним
истрагама.37)Даље,генерално,организаспровођењезаконатреба
дастекнуповећанустручност,нарочитоуфинансијскимистрага-
ма,идапостануактивнији.Непостојиефикасанмеханизамдаза-
штитиинсајдер.

ОпштаоценаједајеСрбијаумеренонапредоваланаподруч-
јимаправде,слободеибезбедности.Каоштосеконстатује,уобла-
стиполицијскесарадњеиборбепротиворганизованогкриминала,
успостављенјеинституционални(формални)оквирзаборбупро-
тиворганизованогкриминала.Оперативнакоординацијаисарад-
њаизмеђуорганазаспровођењезакона,заједносарегионалноми
међународномсарадњомсудалинекерезултатеуистрагамависо-
когпрофилаорганизованихкриминалнихгрупаипојединаца.

Упрвомделуизвештајасе констатуједасуЗакониовојној
безбедностииВојнојобавештајнојагенцијибилипредметдораде
одвладеСрбије.Овојеомогућилоправнедопунеокомерасудског
налогавезанозаподаткеоставкамателефонскихрачунаимогућ-
ностимадасевршипраћење.Изменеовдезахтевајусудскиналог
преприступањатаквимподацима.Новаскупштинскакомисијаје
активнијаузаконодавномпроцесу,појачанјенадзорслужбибез-
бедности,каоисарадњаса(независним)телима.Умарту,комисија
јеусвојилаодлукуданепосредновршинадзорслужбибезбедно-
стипутемконтролнихпосетаиинспекције.Законоприступудо-
сијеимадржавнебезбедноститектребадабудеусвојен.38)

36) Видиисто,стр.50,51,52.
37) Исто,стр.53.
38) Исто,стр.9.
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Нашаоценаостањунаподручјуљудскихправаједауслови
ЕУувезисамањинскимправимаиправимаалбанацамогудодат-
нозакомпликоватишансеСрбијезаулазакуУнију.Поредтога,мо-
гућностизлоупотребемеханизамаУнијесувезанеизаосталема-
њине,апосебномађареуВојводиниимуслиманеуСанџаку.Овде
је,какоможемодаприметимо,неопходноводитипажљивустрате-
гију,какосенационалнаправанебиповезаласакритеријумима
зачланствоуУнији.Могућностизазлоупотребеиполитизацијеод
ЕУнаплануколективнихправасувелике,јеровдерегулативаЕУ
нијеосталадоречена,пајеполитичкиутицајувезисатумачењима
задовољавањаправаостаодоминантноприсутан.

8.3. Област Спољ не и од брам бе не по ли ти ке

УизвешатајусеконстатуједајеСрбијанаставиласанапори-
мадаусклађујесвојуполитикусаЕвропскимбезбедноснимстан-
дардима,  иданастављадаучествујууоперацијамацивилноги
војногуправљањакризама.Законодавствоомеханизмузапраће-
њеиспровођењемераЕУтектребадабудеусвојено.Штосети-
чезаједничкебезбедноснеиодбрамбенеполитике,скупштина је
усвојилагодишњипланзаупотребуВојскеСрбијеидругихснага
умултинационалнимоперацијама,односнодонесенесуодлукео
учешћуприпадникаВојскеСрбије.Србијајенаставилаучешћеу
двеоперацијецивилнеивојнеприродезауправљањекризамау
оквируЕУполитике.Уцелини,припремеуобластиспољне,без-
бедноснеиодбрамбенеполитикесуна„добромпуту“.39)

Ипак,уоквирунашегистраживања,можемодазакључимода
областспољнеполитикеможедабудепредметбитнијихполитич-
кихспотицања.Уконтекстукризагдетребадасебирадалидасе
блискимсавезнициманаметнусанкцијеилиштетнемере,односно
дасебира„далиЕУполитика“илиочувањевезасаРусијом(има-
јућиувидуиконтекстокоКИМ),Србија,каоштознамо,никада
нећеоставитисвојенајближесавезникена„цедилу“илиучинити
билошташтетно заРусију,штоодСрбијебуде захтевалаЕУ.У
овомсмислу,процесинтеграцијесаспољномполитикомЕУможе
постатибитан„каменспотицања“.Овадимензија важииувези
поглавља35окоКИМ,гдеСрбијанећениунаредомпериодумоћи
даизвршипризнањеКИМ,уоквирунеке заједничке “европске”
спољнеполитике.НашејемишљењедаСрбијанетребанипокоју

39) Исто,стр.59.
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цена(иубилокојојформи)признаКосово,нитисмедапризнаили
тумачиБриселскиспоразумкаомеђудржавниодносномеђународ-
ниспоразум(тј.каомеђународниуговор).

8.4. Еко ном ска ин те гра ци ја са ЕУ

ИзизвештајавидимодаЕУостајеглавнитрговинскипартнер
Србије.ТрговинасаЕУчини58,1%одукупногизвозаСрбијеи
58,2%одувозау2012.ИзвозСрбијеуЕУјерастаобржеодувоза,
штодоводидоповећањапокривеностиувозаизвозомвис-а-вис
ЕУса48%у2009на60%у2012.Просечнареалназарадабележи
бруторастод1%(у2012),докјепросечанрастпродуктивности
радајебионегативан.Уреалнимусловима(одн.умањеноинфла-
цијом), динар је депресирао у просеку за 7,7%.Међутим, тренд
опадањасепреокренуоуавгусту2012,аодавгуста2013.динар
јеојачаоза10,4%.Свеусвему,трговинскаинтеграцијасаЕУје
високофундиранапремакритеријумимазаекономскоинтегриса-
ње.Државнаприсуствоупривреди,међутим,остајевисоко,док
јеприватнисекторслабисистематскинезаштићен.Економскере-
форме,генерално,суспоронапредовале.Домаћииспољнидефи-
цитиостају високи,ипостоје значајне структурнеригидностии
препрекезараст.Уопштемсмислу,функционисањетржишнихме-
ханизамаидаљекочеуправнадисторзијаиразнеправненесигур-
ности.Оценаједареформајавнеуправеотежанонапредујезбог
недостаткајаснерегулације,политикеипотребнихструктура.Си-
стемостаје«фрагментиран»,санејаснимлинијамаодговорностии
развојемполитика,узслабукоординацијусарелативнонискимка-
пацитетом.Запошљавањеинапредовањеусистемуморајудабуду
додатнореформисани.ПринципFol lowupпрепоруканезависних
тела треба да буде додатно уграђен у систем.Утицај државе на
привреднуконкурентностје,такође,превишевелики.Узакључку
економскогделаизвештајасадржанесуопштенапоменеостању
економскогсистема.Нпр.државнапомоћпривредијеу2012би-
ла7%вишанегоу2011,штопредставља2,6%БДП-а.Уукупног
додељеној државнојпомоћиу2012, 35,8% је регионалнапомоћ,
13,6% јеуобликудруге«хоризонталнепомоћи»,22% је сектор-
скапомоћ,а28,6%јепомоћдатапољопривреди.Приметанјеврло
малиобимпомоћикоја једатаистраживањуиразвоју.Већидео
помоћи једатусубвенције (близу60%)иликаообликпореских
подстицаја (32,6%одукупногброја).Каоштосе закључује,под
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контролом државе, монополистичке структуре остају у великом
бројусектора.Државаобимносубвенционишеисектортранспор-
та.Свеусвему,државабитноутиченаконкурентностпривреде.40)

Нашаоценаједа,ипоредвеликезависностиодтржиштаЕУ,
Србијамораданаправистратегијудаипослеевентуалногуласка
уЕУипакнеизгуби тржиштеРусије и других савезника.Изве-
станстепенсамосталностиинезависностијепотребнонаговести-
тиисамојЕУувезисаспољно-економскомполитиком.Економ-
скештетекојебинасталесамогубиткомрускогтржиштаувеликој
мерибипоништилепозитивнеефектеодинтеграцијенаевропско
тржиште.Стога,овдетребаистражитимогућности„изузимајућих
клаузула“какобисезадржаоминимум„економскогсуверенитета“
привођењуспољно-трговискихиспољно-финансијскиходноса.

8.5. Спољ на тр го ви на и ца ри не

Изизвештаја видимо да у сфери административних капаци-
тета,посебноуобластицарина,УправацаринаСрбијепобољша-
васвојеадминистративнекапацитете,посебноуциљуефикасније
применецаринскихпрописа.Државајенаовомпољунаставила
дапримењујепрепорученепроцедурезазаштитуинтегритетаца-
ринскихслужбеника,каоипроцедуреусмерененајачањеборбе
противкорупције.Пост ца рин скеконтролеисистемианализесе
успешноспроводесагласноодговарајућимузацртанимстратеги-
јама.Конкретнокадасенпр.радиостратегијизапоједностављење
царинскихпроцедуранастављенјепозитивантрендуовојобласти
односноповећан јеброј компанија које користеновепроцедуре.
Координација између Управе царина и Министарства финанси-
јаиекономијејесадаинтензивнијаиефикаснија.Управацарина
поставила је зациљдауспоставиновфункционалниИТсистем
заснованнаповезаностиизмеђуразличитиходељењауправе.Пре-
ко95%одцаринскихдекларацијасесадаподносиелектронским
путем, и уведен је  концепт електронског потписа. Око 17% од
декларацијаподлежудокументационојилифизичкојинспекцији.
Електронска пријава за заштиту права интелектуалне својине се
користизаоко45%случајевазаносиоцетогправа.Упогледуолак-
шавањатрговине,уизвештајуЕУсеконстатуједаелектронскиси-
стемзаразменуинформацијапре ула скаробеуБИХ,ЦрнуГоруи

40) Исто,стр.20.
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Македонијудоброфункционише.Каоопштизакључак,оцењеноје
дајепостигнутприметаннапредакуобластицаринскеполитике.
Царинскизаконизаконотарифнојноменклатуритребаидаљеда
сеусклађујесатековинамаЕУ.Системпроцесирањацаринскихде-
кларација-ЦДПС(“cu stoms dec la ra tion pro ces sing system“)треба
дабудепредметнадоградње.Уопштемпогледу,припремезаинте-
грисањеуобластицаринскеунијесунапредовале.41)

Нашапроценаје,какозапажамо,датребаштобржедоградити
свеактеимеренаовомплану.Међународнусарадњу,укључујући
ирегионалнунаовомплануможемојошснажнијеојачати,посеб-
ноизбогтогаштонемабитнихполитичкихпрепрекадасеовоне
учини.

8.6. Социјaлна по ли ти ка и за по шља ва ње

УИзвештајусеконстатуједа јемањинапредак забележену
областима социјалне политике и запошљавања. Ово укључује и
посебнеобластибезбедностииздрављанараду,социјалнеинклу-
зије и антидискриминације. Системи социјалне заштите, радних
односаисоцијалногдијалогасеморајузнатноојачати.Запошља-
вањеисоцијалнаполитикасуподвеликимутицајемнеповољних
економскихусловаиоскудних јавнихфинансија.Уцелиниоце-
њујући,Србија је текпочелада се бавииприоритетима  у овој
области.42)

Каоштопримећујемо,Србијаимасвеусловедасепостан-
дардимаусоцијалнојполитициприближиЕУ.Ипак,овдесемо-
раводитирачунадаподутицајемУнијеиглобалнихинституција
(ММФ,Светскабанкасасвојимасоцијацијама)небудудоведенау
питањеправаистатусгдеСрбијадаје(традиционално)повољнији
положајраднициманегоштојетослучајуЕУ.Упосебнимслуча-
јевимагдеимапотребеиовдесеморајуконсултоватимогућности
заизузимајућитретмануодређенимелементимасоцијалнеполи-
тике(политикеплатаипензијаистатусазапослених).

41) Исто,стр.58.
42) Исто,стр.34-36.
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8.7. На у ка и ис тра жи ва ње као при мер « ла ке» обла сти  
и ка па ци тет на овом под руч ју

Уобластиистраживањаииновационеполитике,нивоулага-
њауистраживањестагниранаоко0,5%одБДП-а,односноиспод
националногциљанаведеногустратегијинаучногитехнолошког
развојазапериод2010-2015,ибитноисподзацртаногциљаЕУза
2020. од3%.Надаље,удржави јошнијеусвојенАкциониплан
имплементације потребне стратегије за истраживања.У целини,
премаизвештају,ограниченнапредакјезабележенуобластинауке
иистраживања. Напредак је, видљивнанекимподручјиманпр.
као«fra me work pro gram mes”(односно“Se venth EU Re se arch Fra
me work Pro gram me”)ипрограмимаEURE KAиCOST. Потребно
је,какосеутврђује,уздруго,повећатиакцијенапрограмуHO RI
ZON 2020.Генерално,обими јавнихиприватнихинвестицијау
истраживањајенизак.Националниистраживачкикапацитети,као
испровођењеипраћењезацртанихпоступакаостајудасеунапре-
де.43)

НашзакључакједасарадњасаЕУнапланунаукенијенибли-
зу у потребнојмериискоришћена.Улагања у науку уСрбији су
изузетнониска,итупостојивеликипотенцијалзаразвој,посебно
природнихнаука.Увезисастањемуприроднимфундаменталним
наукаматребадодатида јеСрбијанаовомплануиспредвећине
државаЕвропскеуније,ипореднискихулагања.Овоје,исто,по-
казатељкапацитетаимогућностиефикасногнаучногукључивања
уинтеграцијекаоштојеЕвропскаУнија.

8.8. Оста ле обла сти

Међуосталимпреговарачкимобластимаимамофинансијску
контролу,буџетифинансијскеодредбе,екологију,иниз„лаких“
поглављакаоштоје„просветаикултура“.44) Усвимовимобла-
стимапостигнутисуукраткомрокубитнипомаци,будућидаовде
немамоумешаностстратешкихдимензијакојекоченапредакде-
финисанкаопримицањеевропскимстандардима.45)

43) Исто,стр.53.
44) Исто,видисадржајизвештаја,стр.1,2.Уобласти„Финансијскихибуџетскиходредби“

(стр.60-62.)Србијајетекнапочетку.Поредовога,уобластиЗаштитеживотнесредине
видимодатребаостваритидодатненапорезаприближавањеЕУ(стр.54-56.)

45) Тамогденисуприсутниполитичкиспорниелементи,каоКИМ,спољнаполитикапрема
нашимсавезницимаилимеђунационлнапитања,процесиприближавањасеодвијајубез
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Уколико апстрахујемопроблеме окополитикеЕУпремаКо-
совуиМетохији,имајућиувидуда јеКИМидаље(алиидаће
остати)подјурисдикцијомСрбије(сагласноУНрезолуцијиСавета
безбедности1244),тадаможемоустановитидаСрбијаимапотреб-
некапацитетезапридруживањеичланствоуЕвропскојунији.Као
штосмоприметили,основниусловизапридруживањесувезаниза
поглавља23.и24(поредпоглавља35оКИМ-у).Текстизвештаја
којијеовдеанализиранувезисакапацитетима,јаснопоказуједа
СрбијаимарелативновисоккапацитетзаинтеграцијусаЕУ,што
сеодносиинаосталапреговарачкапоглавља.Уопштемсмислу,
институционална способностСрбије, како видимо, зависићепре
свегаодбрзеобукеиоспособљавањакадровапосебноудржавном
ијавномсектору.Овонаравнозависиодрасположивихфинансиј-
скихмогућностииприступафондовимаипројектима,пресвега
изЕУ,иакотреба,какозакључујемо,радитиинаопштемјачању
привреднихспособностидржаве,јерјеитоповезаносадемократ-
скиминституционалнимразвојем.Потребнојепрвоприпремитиу
штокраћемрокуСтратегијуиАкционипланзаподручјапоглавља
23.и24.Променеузаконодавствусутуостваривеукраткомроку,
каоиупрактичномреализовањуиспровођењуаката.Проблемисе
могупојавитисамотамогдесеполитичкеинтерпретацијеоргана
ЕУформулишуувидууслова,каонпр.напољуколективнихпра-
ва,питањаодносасаКосовом(КИМ)или«заједничкеевропске»
спољнеиодбрамбенеполитикеодноснозаједничке«трговинске»
политике.

ПриметноједавећинаусловаЕУстриктноводирачунаоза-
штити првенствено (својих) интересаЕУ (или чланицаЕУ), као
штојенпр.финансијскаконтрола,проблемтрговинедрогомидру-
гимштетним супстанцама, кривотворење новца, проблем азила-
натаисличниаспектисаподручјајавнебезбедности.Имајућиу
видудаСрбијаимависокекапацитетедаобезбедиЕУодпост-ин-
теграционихбезбедноснихиекономскихпоследица,можесе за-
кључити,компаративнооцењујућиипремадругимдржавама,да
Србија уЕУможеда уђе у веома краткомроку.Опште стањеи
оцена,каоштозакључујемо,једадинамикапреображајаидемо-
кратизовањасрпскихустанова,независноиодконтекстаприбли-
жавањаЕУ,имаснажноупориштеуполитичкомсистемукојијеу
потпуностикомпатибилансасавременимевропскимстандардима.

већихпроблемаипостају„технички“.
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Процена капацитета којом смо вршили анализу у овомраду
базиранајенанашојдефиницијикапацитетаинтегрисања.Општа
дефиницијакојасекористиједакапацитетзаинтегрисањепред-
ставља релацију између тренутног стања и очекиваног пост-ин-
гративног стања уЕУ.Што је већи пост-ингративни преображај
у (кратком) времену, то је већи капацитет државе.У економској
области,овосеможеијасноматематичкиизразитимерећитренут-
ниобимтрговине(илитрговинскеперформансе)ипорасттргови-
не(илипроменутрговинскихперформанси)послеуласкауинте-
грацију.Насличан,саморелативноквалитативанначин,могућеје
меритиикапацитетпреображајаинституција,узимајућиуобзир
брзинуиобимпреображајаинституцијаприпреласкууинтегра-
тивностање.
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Resume
The su bject of this ar tic le is to me a su re the in sti tu ti o nal ca
pa city of Ser bia for re forms. Re form of the in sti tu ti ons of 
Ser bia are he re re la ted to the con di ti ons of the Euro pean 
Union. As su ming that the re is a li ne ar cor re la tion bet we
en the strength of in sti tu ti o nal ca pa city and the abi lity to 
chan ge them, in sti tu ti o nal ca pa city is ex pres sed as the ra
tio of the ag gre ga te vo lu me of in sti tu ti ons that can chan ge 
over ti me. In the analysis of the dyna mics of in sti tu ti o nal 
chan ge in this re se arch, we ha ve co me to con clu si ons abo
ut the ge ne ral in sti tu ti o nal ca pa city of Ser bia, which is li
ne arly cor re la ted with the re forms  in sti tu ti o nal ca pa city. 
In con clu sion, this in sti tu ti o nal ca pa city is, in the ca se of 
Ser bia, as the is very high.
Keywords: ca pa city, in sti tu ti ons, de moc racy, de moc ra ti
za tion, EU, Ser bia.

 Овајрадјепримљен25.априла2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.
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СЕРБИЯИПРОВЕДЕНИЕСУДЕБНОЙ
РЕФОРМЫ1864ГОДАВБЕЛОРУССКИХ
ЗЕМЛЯХРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ

Резюме
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., после которой
Сербияполучиластатуснезависимогогосударства,и
судебныепреобразованиявбелорусскихземляхРосси-
йскойимпериипроходилиодновременно.Военныедей-
ствияначалисьипроводилисьвнеблагоприятныхма-
териальныхусловиях,однакодляцарскогоправитель-
стваиличноимператораАлександра II поддержка
братского православного народа стала важнее рас-
четов, при этом сохранялась линия на продолжение
государственныхреформ.Судебнаяреформанабело-
русской территории завершилась уже после войны,
когдаРоссиясмогласосредоточитьсянавнутренних
делах.
Ключевые слова: русско-турецкая война, Сербия, су-
ды,реформирование,белорусскаятерритория,Севе-
ро-Западныйкрай,православныенароды.

PроцессреформированиявРоссийскойимпериивовторойпо-
ловинеXIXв. велк  глубокойи сложнойперестройке госу-

дарственногомеханизмаиобщественныхотношений.Изменения
вразличныхобластяхжизнинабольшоми,посуществу,гетеро-
генномпространствеимпериипроходилинеравномернопотемпу

* Доцент,кандидатисторическихнаук
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иглубине.Указанноеобстоятельствовполноймереотносилоськ
белорусскимземлям1)Российскойимперии.

Подготовка и реализация реформ, в том числе и судебной,
проходиливнеблагоприятныхдляпреобразованийусловиях.Не-
решенность«польского»и«еврейского»вопросов,конфессиона-
льные противоречия, открытое противодействие властям в ходе
восстания1863 г., русско-турецкаявойна1877-1878 гг. – все это
создавалодополнительныетрудностидляпроведенияизмененийв
такойсферекаксудебная,острочувствующейлюбыеизмененияв
состояниигосударственногоорганизма.

Русско-турецкаявойна,гдесербскийвопросзанималважней-
шееместо,сталасерьезнымиспытаниемдлявсейгосударствен-
ной системы Российской империи. Однако, поддержка Сербии,
«естественногосоюзникаРоссии»,2)имелонетолькостратегиче-
ское,ноидуховноезначение.Поэтомупродолжениевнутренних
преобразованийнеостановилорешениероссийскогоимператора
поддержатьединоверцевнаБалканахвборьбезанезависимость.

Судебная реформа на белорусской территории и война с
Османскойимпериейсовпаливовремени.Этомусюжету,неосве-
щенномуещевнаучнойлитературе,посвященанастоящаястатья.

ПРАВОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕСУДЕБНОЙРЕФОРМЫ

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., в результате которой
Сербия,ЧерногорияиРумынияполучилигосударственнуюнеза-
висимость, вызвала серьезное финансовое потрясение империи,
но власти не отказались от продолжения преобразований в раз-
личныхчастяхимперии,хотяресурсноеобеспечениенепозволяло
провестиихвнадлежащемобъеме.

Всеэтовполноймереотносилосьикпроведениюсудебной
реформывбелорусскихземляхРоссийскойимперии.

ПослеразделовРечиПосполитой6западныхгуберний(Грод-
ненская, Минская, Витебская, Виленская, Могилевская, Ковен-

1) ПодбелорусскимиземлямипонимаетсяМинская,Могилевская,большаячастьГрод-
ненской (Гродненский, Брестский, Волковыский, Кобринский, Пружанский, Сло-
нимский уезды), большая часть Витебской (Витебский, Городокский, Дриссенский,
Лепельский,Полоцкийуезды), частьВиленской (Вилейский,Дисненский,Лидский,
Ошмянскийуезды)губерний,составившихвместесКовенскойгуберниейСеверо-За-
падныйкрайРоссийскойимперии.

2) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».
М.,2013.С.57.
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ская)образоваливсоставеРоссийскойимперииСеверо-Западный
край.Этобылодинизсамыхсложныхдляцентральныхвластей
регионов,гдерядтрудноидолгорешаемыхпроблемснижалэф-
фективностьуправленияэтойтерриторией.

20ноября1864г.императорАлександрIIутвердилСудебные
уставы–четыреосновополагающихдлясудебнойорганизациии
процессаакта:«Учреждениесудебныхустановлений»,«Уставгра-
жданского судопроизводства», «Устав уголовного судопроизвод-
ства»,«Уставонаказаниях,налагаемыхмировымисудьями».

Первыйизданныхзаконовпосвященсудоустройству,второй
итретий–гражданскомуиуголовномупроцессам,четвертыйсо-
держалнормыматериальногоправаонебольшихуголовныхиад-
министративныхправонарушениях.

Одновременнобылподписануказобихпубликациидлявсе-
общегосведения.Внемподчеркивалось,чтозадачасудебнойре-
формы–«водворитьвРоссиисудскорый,правый,милостивыйи
равныйдля всехподданныхнаших, возвысить судебнуювласть,
датьейнадлежащуюсамостоятельность…»3).

Только23июня1871 г.императорутвердилвременныепра-
вилаобустройствемировыхсудебныхустановленийвдевятиза-
падныхгуберниях,кудавходилаибелорусскаятерритория.4)Осо-
бенностьювведенияданныхправилбылото,чтомировыеучре-
жденияздесьорганизовывалисьдопроведенияземскойреформы.
Такимобразом,условияипорядокформированиямировогосуда
существенноотличалисьот,например,центральныхгуберний.

Так,вместовыборов,всоответствиисвременнымиправила-
мипроводилосьназначениемировыхсудей.Какучастковых,таки
почетных(ст.1).

Отсутствие выборности судей было обусловлено, в первую
очередь,недовериемправительствакместномудворянству,афор-
мальнымповодомявилосьто,чтовкраеещенебыливведенызем-
ства,приучастиикоторыхидолжныпроходитьвыборымировых
судей.

3) ПолноесобраниезаконовРоссийскойимперии.Собраниевторое(1825-1881):в55т.–
Спб.,1830-1884.–Т.39,отд.2.,№41473.

4) Певзнер,Б.В.СборникузаконенийирешенийСенатаповведениюСудебнойреформы
вЗападномкрае.–Житомир,1880.С.21.
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Следствием такогоположенияделприформированиимиро-
войюстициисталосохранениевлиянияадминистрациинасисте-
муместныхсудов,чтоявнопротиворечилоодномуизосновных
принциповсудебногореформирования.

В соответствии с императорским указом сенату от 23 июня
1871г.мировыесудебныеучреждениявзападныхгубернияхот-
крывались отдельно от общих судов, что нарушало целостность
судебныхпреобразованийибыловызванопостепеннойсудебной
адаптацией белорусской территории к новым судебным поряд-
кам.Так,мировыесудывВиленскойгубернииоткрывались1мар-
та1872г.,вВитебскойиМогилевский–2апреля,Гродненскойи
Минской–20апреля1872г.5).

ПоимператорскомууказуСенатуот23июня1871г.белорус-
ские губернии должны были распределяться  между судебными
палатамивтакомпорядке:ВиленскаяиГродненскаягубернии–к
округуСанкт-Петербургскойпалаты;Минская,Витебская,Моги-
левская–кокругуМосковскойпалаты.

СИНХРОНИЗАЦИЯВОЙНЫ
ИРЕФОРМЫКАКПРОБЛЕМА

Сербия,расположеннаявцентреБалкан,аккумулировалабо-
рьбузаосвобождениеоттурецкоговладычестваславянрегиона.

Когдавиюне1876г.СербияобъявилавойнуТурцииисросси-
йскойстороныбылаорганизованаподдержкаэтоговыступления,
элитаимпериииличноАлександрIIвсталипереддилеммой:про-
должатьливесьмазатратныереформы,втомчислеисудебную.

Былоочевидно,чтораскручиваниевоенногомаховикаможет
привестикдальнейшему,болееглубокомувтягиваниюРоссийской
империивконфликт,разрешениекоторогобыловажнымнетоль-
ко с военной стороны (обеспечениебезопасности границ, закре-
плениенаБалканах,пересмотритоговКрымскойвойныит.д.),но
исморальной(защитаправославногонаселенияотрелигиозного
угнетения,созданиенезависимыхгосударствбратскихнародови
т.д.).

Этавойна,какписалсовременник,«естьпервоесознательное
действиеРусскогонародаиРусскогогосударствавоимяосвобо-

5) Тамже.С.18.
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ждения порабощенногоСлавянства. Это высокое значение оста-
нетсязанейвовсякомслучае,независимодажеотсамогоееуспе-
ха»6).

Выбормеждупрактическойвыгодойиследованиемвысокой
идееосвобождениябратьевповеребылсделанвпользупослед-
него. В 1879 г. Н.Я. Данилевский в статье «Горе победителям»,
посвященнойитогамрусско-турецкойвойны,верноотметил,что
«народныевлеченияоснованынаболеепрочномфундаменте,чем
вчерашние,сегодняшниеилизавтрашниебиржевыеилидиплома-
тическиевоззрения».7)

Европейскиестранызаняливцеломвыжидательнуюпозицию.
Какписалсовременник:«Приужаснойвестиобизнасилованиях,
убийствах,истязанияхстариков,женщин,детей,уЕвропыневыр-
вался вопль негодования, который, заглушивмнимый и лживый
политическийрасчет,заставилбыеевстрепенуться,броситьсяна
помощьнесчастным…»8).Делозаключалось,скореевсего,втом,
чтообщеевропейскийинтерес,который«длитсяссамогоВенского
конгрессаипродлитсяещедолго…состоитневчемином,какв
противодействииРоссии»9).

В самой Российской империи обозначился конфликт между
материальнымиинтересамиисолидарностьюправославногоми-
ра.

ДляминистерствафинансовРоссийскойимпериииличноего
главыподготовка страныквступлениюввойну стала серьезной
проблемой.

ПоопытуКрымскойвойныминистрфинансовМ.Х.Рейтерн
хорошопредставлялсебепоследствияочереднойвойны.

Положениеусугублялосьтем,чтовэтовремяхозяйствостра-
ныоказалосьвкризисномположении,котороехарактеризовалось
сокращениемжелезнодорожногостроительства,снижениемвыпу-
скапродукциилегкойпромышленности,замедлениемтемповраз-
витиятяжелойиндустрии,колебаниемхлебногоэкспорта,ухудше-
ниемторговогобаланса.Сюдаследуетдобавитьбиржевуюпанику,
убыткиибанкротствомногихкомпанийибанков.

6) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».
М.,2013.С.41.

7) Тамже.С.168.
8) Тамже.С.50.
9) Тамже.С.190.
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Все вместе вызвало отток иностранных капиталов, падение
курсарубляироссийскихценныхбумагнаевропейскомфондовом
рынке.10)

Тольков1875г.удалосьдостичьбездефицитногобюджетаи
началосьнакоплениезолотогозапаса.

Однаковэтомжегодувстранебылнеурожай,чтосократи-
лопродажухлебазаграницу.Финансовоеположениеосложнялаи
выплатапокредитамнажелезнодорожноестроительство.

Добавимкэтомуито,точто,например,дляпроведенияча-
стичноймобилизацииосенью1876г.пришлосьвзятьзаймв100
миллионоврублей11).

3октября1876г.этотжеминистрнаправилзапискуимперато-
ру,вкоторойуказывалнаопасныедляимпериипоследствиявой-
ны,чтоонаприведет«кпогромунашихфинансовыхиэкономиче-
скихинтересов».Онподчеркивал,чтоРоссия«будетподвергнута
такомуразорению,скоторымникакиебедствиявеепрошедшем
сравнитьсянемогут.Сообразносэтимрасстроитсяифинансовое
ее положение, и пройдут десятки лет, если не целые генерации,
преждечемонапоправится».12)

Вновойзаписке,которуюМ.Х.Рейтернпрочелимператору17
декабря1876г.онобращалвниманиенато,чтоэмиссияденежных
знаков,необходимаядляпокрытиявоенныхзатрат,неизбежнопри-
ведеткинфляции,падениюкурсарубляи«нарушитвсеоснования
нашегоэкономическогобытаигосударственныхфинансов».13)

И,наконец11февраля1877г.министрподалновуюзапискуна
высочайшееимя,вкоторойпредрекалфинансовыйкрахстраныи
опасностьростареволюционногодвижениявслучаеучастиявво-
йне.Онписал:«Яглубокоубежден,чтовойнаостановитправиль-
ноеразвитиегражданскихиэкономическихначинаний,составля-
ющихславуцарствованияЕгоВеличества;онапричинитРоссии
неисправимоеразорениеиприведетеевположениефинансового
иэкономическогорасстройства,представляющееприготовленную

10) СтепановВ.МинистрфинансовМ.Х.РейтерниАлександрII:историяотношенияисо-
трудничества//АлександрII.Трагедияреформатора:людивсудьбахреформ,реформы
всудьбахлюдей:сборникстатей.Спб.,2012.С.79.

11) КорниловА.А.КурсисторииРоссииXIXвека.М.,1993.С.361.
12) СтепановВ.МинистрфинансовМ.Х.РейтерниАлександрII:историяотношенияисо-

трудничества//АлександрII.Трагедияреформатора:людивсудьбахреформ,реформы
всудьбахлюдей:сборникстатей.Спб.,2012.С.79.

13) Таже.С.81.
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почвудляреволюционнойисоциалистическойпропаганды,кко-
торойнашвекибезтогоужеслишкомсклонен»14).

Успехитурецкихвойскв1876г.привеликактивизациидей-
ствийправительстваРоссийскойимпериипозащитесербскогона-
рода.КакотмечалН.Я.Данилевский,сербыподнялидухрусского
народа.15)

Как писал дореволюционный историкА.А.Корнилов: «Рос-
сия,видя,чтоСербиянаходитсянакраюпропастиичтоейгрозит
резня,подобнаяболгарской,потребовалаот турокнемедленного
приостановлениявоенныхдействийизаключенияперемирия.Это
требованиебылоподдержаноиостальнымиевропейскимидержа-
вами».16)

Общероссийская солидарность со славянамипроявляласьне
тольковпрокламацияхиманифестациях,ноивподдержкеихде-
ньгами,медикаментами,оружием,снаряжением.Вхрамах,насе-
льских сходах, дворянских собраниях и городских думах прово-
дилсясборденег.Людибезвысокогодостаткажертвовалирубль-
два. «Две трети собранных средств поступили именно от таких
малыхвзносов»17).

ДлясражающейсяСербиизакупалосьоружиеиснаряжение,
тудаотправлялисьполевыелазаретысоборудованием,лекарства-
мииперсоналом. «Пятьтысячволонтеровпополнилисербскую
армию,исрединихмногоофицеровдействительнойслужбы,ко-
торымнародинесохранялисьчиныивыслугалет»18).

Миллионырублейитысячидобровольцев,посланныероссий-
скимнародом,«даливозможностьосуществитьсягеройскомупо-
рывусербскогонарода».19)

Объявление в апреле 1877 г. войны Турции Александром II
происходиловсложныхдляРоссийскойимперииусловиях.

14) Тамже.
15) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».

М.,2013.С.46.
16) КорниловА.А.КурсисторииРоссииXIXвека.М.,1993.С.360.
17) ВиноградовВ.Н. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и европейские державы //

Новаяиновейшаяистория.2009.№1.С.128.
18) Тамже.
19) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».

М.,2013.С.92.
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Во-первых, существовала опасность нового столкновения с
общеевропейскойкоалицией,т.к.АнглияиАвстро-Венгриянеже-
лалиусиленияроссийскоговлияниявэтомрегионе.Поэтомутень
Крымскойвойныприсутствовалавтруднойдипломатическойра-
ботепоподготовкеРоссиикновомустолкновениюсТурцией.

Во-вторых,разрешениеконфликтавоеннымпутемтребовало
отРоссийскойимпериисерьезноймобилизацииматериальныхре-
сурсоввусловиях,когдаширокиепреобразованиявнутристраны
ещенебылизавершеныи,всвоюочередь,требовалифинансового
обеспечения.

ЗаконодательнаядеятельностьвРоссийскойимпериинебыла
приостановленабоевымидействияминаБалканах.

19июня1877г.(через2месяцапослевступленияввойну)им-
ператорАлександрIIутвердилмнениеГосударственногоСоветао
введениивдействиесудебныхуставов20ноября1864г.вполном
объемев9западныхгуберниях,ккоторымотноситсяиСеверо-за-
падныйкрай.Законбылобнародованвавгусте.

Предусматривалось, что губернии края будут распределены
междудвумяновымисудебнымиокругами:Виленским–губернии
Виленская,Ковенская, Гродненская иМинская, иСмоленским–
ВитебскаяиМогилевская20).

Вцеломна9западныхгуберний(3судебныхокругас11окру-
жнымисудами)требовалисьновыерасходыгосударственногока-
значействаежегодновсуммесвыше1миллионарублей(точнее1
миллион58тысяч955руб.70коп.) (Вест.Евр.,с.359) (Певзнер,
с.7).Поэтомуреализоватьэтоввоенноевремябылоневозможно.
Последнимпунктомданногозаконапредписывалось«окончатель-
ныесоображенияо срокахпостепенногооткрытияновыхсудеб-
ныхустановлений»внестивГосударственныйСоветковремени
рассмотрениябюджетана1878г.21)

Однако,какотмечалавторвнутреннегообозренияв«Вестни-
кеЕвропы»всентябре1877г.,скореевсего«военныеобстоятель-
ствазаставятотложитьоткрытиесудовещенанекотороевремя»и
добавлял,чтотемнеменее«нынешняя,весьмаважнаядляцелой
западнойполосыимперии,реформабылаобсужденаиобнародо-

20) Певзнер,Б.В.СборникузаконенийирешенийСенатаповведениюСудебнойреформы
вЗападномкрае.–Житомир,1880.С.6.

21) Таже.С.7.
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ванаввоенноевремя,чтоипредставляеткрасноречивоеопровер-
жениетемтолкам,которыетребовалиотсрочкивсехвнутренних
вопросовещевтовремя,когдавоевалаоднаСербия».И,добавлял
он, теперь«Россиянапрягаетсвоисилынавойнуипритомвсе-
такинеотказываетсяотразрешениявнутреннихвопросов, вря-
дукоторыходноизглавныхместзанимаетвопрособуравнениив
правахсцентральнымигуберниямигубернийзападных».22)

Вутвержденномимператором19июня1877г.мненииГосу-
дарственного совета о введении в действие судебных уставов в
полномобъемевзападныхгубернияхговорилосьиосудеприся-
жных,формированиесоставакоторогонаданнойтерриториирегу-
лировалосьсотступлениемотобщихправил.

Составвременныхкомиссиипокаждомууездуприотсутствии
земскихучрежденийформировалсяособымобразом:внеговходи-
лиуездныйпредводительдворянства,всеместныемировыесудьи,
мировыепосредники,уездныйисправникиполицмейстер.23)

Важноотметить,чтоипроверкасписковприсяжныхзаседате-
лей,составленныхуезднымикомиссиями,отличаласьотпорядка,
закрепленногост.94-96Учреждениясудебныхустановлений(да-
лееУСУ).Так,например,губернскаякомиссия,всоставкоторой
входили, помимо губернатора, губернскийпредводитель дворян-
ства,председателиместныхокружногосудаисъездамировыхсу-
дей,прокуророкружногосуда,имелаправоисключатьизсписков
кандидатурыбезуказанияпричин(указаниепричинтребовалось
пост.94).Болеетого,постановлениякомиссиипоисключениюиз
общих списков присяжных заседателейне подлежали обжалова-
нию,чтовсвоюочередьпротиворечилост.95-96УСУ24).

Следующим,отличительнымотобщегопорядка,былвопрос
околичествеевреев,вносимыхвсписокприсяжныхзаседателей,
чтовообщенебылоотраженовглаве2«Оприсяжныхзаседате-
лях»УСУ.

Так,отмечалось,чтоприсоставленииочередныхизапасных
списковприсяжныхзаседателейнеобходимобылособлюдать,что-
бычислоевреев,вносимыхвэтисписки,«соответствовалопро-

22) Внутреннееобозрение//ВестникЕвропы.1877.Книга9.С.359.
23) Певзнер,Б.В.СборникузаконенийирешенийСенатаповведениюСудебнойреформы

вЗападномкрае.–Житомир,1880.С.2.
24) Певзнер,Б.В.СборникузаконенийирешенийСенатаповведениюСудебнойреформы

вЗападномкрае.–Житомир,1880.С.2.
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центномуотношениюобщегочислаихвкаждомуездекчислен-
ностивсегонаселенияуезда».25)

Старшина присяжных заседателей обязательно должен был
бытьизбираемиз«лицхристианскихисповеданий»26).

ИТОГИ

Судебнаяреформанабелорусскойтерриториибылазаверше-
наужепослевойны.Созданнаяноваясудебнаясистемапозволяла
претворятьвжизньпринципыравенствавсехпередзакономипре-
зумпцииневиновности.

В соответствии с утвержденным императором мнением Го-
сударственногоСоветаот19июня1877г.овведениивдействие
судебныхуставов20ноября1864г.вполномобъемевдесятиза-
падных губерниях, предполагалось в судебномотношениинару-
шитьцелостностьСеверо-Западногокрая,причисливкокругуВи-
ленскойсудебнойпалатыВиленскую,Ковенскую,Гродненскуюи
Минскуюгубернии,акокругуСмоленскойпалаты–Витебскую
иМогилевскую27).Итолько9ноября1882г.ужеимператорАлек-
сандрIIIутвердилмнениеГоссоветаосрокевведенияобщихсу-
дебныхустановленийвСеверо-Западныхгуберниях.Внемгово-
рилось,чтововсехгубернияхкрая«втечениепоследнейчетверти
1883г.завершитсясозданиеновыхсудебныхоргановнаоснова-
нииуставов20ноября1864г.28)

Тольков1883г.набелорусскойтерриторииначалидействова-
тьокружныесудыиоткрыласьВиленскаясудебнаяпалата.Таким
образом,через19летпослеофициальногопровозглашениясудеб-
ныхуставовонивполномобъемебылираспространенынаука-
занныхземлях.

Числосудебныхслужащихза30лет(с1870по1900г.)увели-
чилосьвтрираза,бюджетминистерстваюстицииза1869-1894гг.
такжевыросприблизительновтрое29).Всеэтопозволяетговорить
осерьезномукреплениисудебнойвласти.

25) Тамже.
26) Тамже.С.3.
27) Тамже.С.6.
28) Узаконения,изданныевпояснениеидополнениексудебнымуставам20ноября1864

года.14-еизд.Спб.,1883.С.548.
29) УортманР.С.Властителиисудии:РазвитиеправовогосознаниявимператорскойРос-

сии.М.,2004.С.480.
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Русско-турецкаявойна,хотяизавершиласьпобедой,оставила
горькийосадокуроссийскогоисочувствующегоемуобществен-
ногомнения славянских стран от заключенного 14 июля 1878 г.
Берлинского трактата. Обоснованные ожидания балканских сла-
вяннеоправдалисьиН.Я.Данилевскийпредупреждал,чтовних
онимогутувидеть«бессилиеРоссииибудутобращатьсязапомо-
щьюуженекеесиле,акблагорасположениюЕвропы,что,впро-
чем,имирекомендуется;иэтоблагорасположениебудетдаваться
импомереихотчужденияотРоссии».30)

Однако, главныйрезультат войны– государственнаянезави-
симостьСербии–позволяетговоритьотом,чтозадачапоосвобо-
ждениюбратскогославянскогонародабылавыполнена.Этотитог
войныосталсявментальнойпамятиобоихнародов.

Следуетотметить,чтоРоссийскаяимпериянезакрепилаво-
еннуюпобедуэкономическимидействиями.Какписалаизвестная
исследовательница балканской темыКиняпинаН.С.: «Россия не
смогластатьвыгоднымторговымпартнеромСербии.Недостаток
капитала,близкиеэкономическиеструктурыРоссиииСербии,бе-
зынициативностьроссийскихпредпринимателейислабаяподдер-
жкасостороныправительства–всеэтотормозилоэкономическое
проникновениеРоссиинаБалканы,оказывалосьнаееполитиче-
скомпрестиже».31)

Войнарасстроилафинансыимперии.Военныерасходыпре-
высили миллиард рублей, значительно вырос государственных
долг,бюджетимелогромныйдефицит,упалкурсрубля.32)

Эта война была последней победоносной войной в истории
Российскойимперии.Начатая при всеобщем воодушевлении во-
йны, сопровождавшаяся колоссальными материальными издер-
жкамииощутимымипотерями,затянулась,акогдабылзаключен
долгожданный мир, то итоги кампании вызвали нескрываемое
разочарованиекакправительства,такирусскогообщества.Впеча-
тляющиепобедырусскогооружиянебылизакрепленывходеди-

30) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».
М.,2013.С.180.

31) КиняпинаН.С. Балканыи проливы во внешней политике России в концеXIX века
(1878-1898).М.,1994.С.39.

32) СтепановВ.МинистрфинансовМ.Х.РейтерниАлександрII:историяотношенияисо-
трудничества//АлександрII.Трагедияреформатора:людивсудьбахреформ,реформы
всудьбахлюдей:сборникстатей.Спб.,2012.С.82.
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пломатическихпереговоров:«выиграввойнунаполяхсражений,
Российскаяимперияпроигралаеевдипломатическихбитвах».33)

Как отмечал современник событий: «Отрицательные резу-
льтаты,достигнутыерусскоюполитикой,многимпревзошлипо-
ложительные, достигнутые русским военным искусством и рус-
скоювоенноюдоблестью»34).Западноевропейскиестранызаняли
антироссийскую и антиславянскую позицию после завершения
русско-турецкой войны. Поэтому содержание Сан-Стефанского
прелиминарногомирногодоговораиБерлинскоготрактатастоль
существенноотличалисьдруготдруга.«Несточкизрениячелове-
колюбия,свободы,справедливоститребуютонипересмотрарус-
ско-турецкихмирныхусловий,асточкизрениянарушенныхбудто
быобщеевропейскихинтересовименноэтимиосвободительными
мирнымиусловиями»,-писалвапреле1878г.Н.Я.Данилевский35).
Если,например,«РоссиииСлавянству»нужнобылополноеосво-
бождениесербскогонарода,тоЕвропенужнобыло«отрезатьдруг
отдругадверодственныхчастиодногоитогожеплемени:Сербию
иЧерногорию,вбивмеждунимиавстрийскийклин».36)

Однако восстановление сербской государственности стало
фактором,скоторымнужнобылосчитатьсяевропейскимстранам,
втомчислеиРоссии.КакписалроссийскийпосланниквБелграде
А.И.Персианив1884г.:«Померетогокаксербскоеправительство
удаляетсяотнас,оностановитсявсеболееиболеенепопулярным.
Ноэтонезначит,чтомыполновластнывСербии.Сербскийнарод
предпочитаетвсемусвоюсобственнуюнезависимость.Онлюбит
насиготовслушатьсянас,стем,однако,чтобыСербияоставалась
Сербией,анесделаласьвассальнымгосударствомдажевотноше-
нииРоссии.Длясохраненияэтогосочувствиянароданамнужно
уважатьегосамостоятельность,вкакойбыформеонанипроявля-
лась:вформелиязыка,обычаев,общественногостроя»37).

33) ЭкштутС.Великийтрудолюбециосеньимперии//Родина.2010.№4.С.54.
34) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».

М.,2013.С.137.
35) ДанилевскийН.Я.Политическаяфилософия.Дополненияккниге«РоссияиЕвропа».

М.,2013.С.119.
36) Тамже.С.196.
37) КиняпинаН.С. Балканыи проливы во внешней политике России в концеXIX века

(1878-1898).М.,1994.С.42.
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AlexanderZagornoff
SERBIAANDJUDICALREFORMIN1864

INTHEBELORUSSIANPARTOFTHERUSSIANEMPIRE
Resume

Russian-Turkishwarof1877-1878afterwhichSerbiaga-
ined the status of an independent state, and judicial re-
forms in theBelarusian landsof theRussianEmpire to-
okplaceatthesametime.Hostilitieswasbegunandwas
heldintheadversematerialconditions,butforthetsarist
governmentandtheEmperorAlexanderIIthesupportof
fraternalOrthodoxpeoplebecamemoreimportantthata
gain,whilethelineonthecontinuationofthegovernment
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reformswasretained.ThecourtreformontheBelarusian
territorywasendedafterthewar,whenRussiawasableto
focusonthedomesticaffairs.
Keywords:Russian-TurkishWar,Serbia, the courts,  the
reform,theBelarusianterritory,North-WestRegion,Ort-
hodoxpeoples.

 Овајрадјепримљен27.марта2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.
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Институтзаполитичкестудије,Београд

ДА ЛИ ЈЕ КИН ГОВ САН ЈОШ УВЕК ЖИВ  
МЕ ЂУ НА МА ДА НАС? 

КИНГОВАСТРАТЕГИЈАСОЦИЈАЛНЕПРОМЕНЕ
ИТАКТИКАПРЕОКРЕТАЊА

ЛЕГАЛИСТИЧКОГАРГУМЕНТА**

Са же так
АуторканајпредајеједнуближуекспликацијуКинго
ве стратегије социјалне промене, која се заснива на
практиковању грађанске непослушности уз приме
нутактике преокретања легалистичког аргумента.
Такође, у раду се истражује ито колики и какав је
утицај Кинговог наслеђа и његовог начина цивилног
деловања на савремене облике (не)насилног отпора
грађана.Дакле, уфокусупажње је значај и значење
Кинговогдела занасданас,чимесенастојиодгово
ритиинасамонасловнопроблемскопитање:„Дали
јеКинговсанјошувекживмеђунамаданас“.Збоги
даље постојеће легализоване неправде у савременом
свету,каконанационалним,такоинамеђународном
нивоу,изгледадајеКинговсанјошувексамосан.Ада
бионпостаостварност,намајехитнопотребнобу
ђењеизснаисуочавањесанагомиланимпроблемима
нашесадашњице.Тозначиидасунампотребниак
тивизамицивилноделовање,алиузвисокоразвијену
свестсвихполитичкихсубјеката,ионихсапозиције
„одозго“,ионихкојиделују„одоздо“,означајуприн
ципаненасиља.Управорастућидруштвенинемириу

* Истраживачсарадник
** Овајрадјенастаоуоквирурадананаучно-истраживачкомпројектубр.179009,који

финансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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свету,попутнајновијегпримераУкрајине,упозорава
јудаидејаненасиљанесмеумрети.
Кључнеречи:М.Л.Кинг,Кинговсан,Покретзагра
ђанскаправа,САД,легализовананеправда,социјална
правда,равноправност,дискриминација,сегрегација,
социјална промена, грађанска непослушност, легали
стички аргумент, уставни политички принципи,ме
тодненасиља,насиље,протести,Србија,Украјина.

„Никотинеможесестизаврат,
акосетисамнепогнеш“

М.Л.Кинг

MартинЛутерКинг (MartinLutherKing, Jr.), анабаптистички
свештеник,изврстанговорникивизионари једнаоднајпо-

знатијихличностиXXвека,1) јестесвакако,узГандија (Mahatma
Gandhi),највећиапологетненасиљаиособачијије„недодирљиви
морални ауторитет“2)широм света био признат и поштован.Да-
насјеовајизваничнопроглашени„хришћанскипаћеникXXвека“
(сврставајућигамеђудесетособасатаквимстатусом,лондонска
Вестминстерскацрквамуодајепосебнупочаст)националнихерој
уСједињенимАмеричкимДржавама,гдесењеговрођендансла-
виикаонационалнипразник(почевшиод20.јануара1986.год.).
Некенајновијестудијепоказујукако јеборбазаграђанскаправа
уСједињенимДржавамабилазаправосвевремеусенциКингаи
његовевеликепопуларности.3)Но,упоследњимгодинамањеговог
живота,тапопуларностКингамеђусамимАмериканцима јеби-
лазнатноопала,збогњеговеоштрекритикеамеричкеполитикеи
власти,тезаговарањамасовнихакцијаненасилноготпора.Каоиу
случајувећинедругихисторијскихфигура,нион,истинерадитре-
барећи,нијебиобезодређенихконтроверзи.Утомконтексту,пре
свегатребаистаћиизвеснеразликеизмеђуонограногитзв.позног
Кинга,аодзначајнепомоћинамтуможебитидистинкцијакојује
даонемачкитеологипрофесордрХајнрихВ.Гросе(HeinrichW.

1) У једном чланкуДојчеВелеа (DeutscheWelle) наводи се податак да јеКинг, према
Галуповомистраживању, друганајславнијаличностXXвека (в. „40 годинаодуби-
стваМартинаЛутераКинга“/припремилаТањаМишчевић/,DeutscheWelle,04.4.2008.,
http://www.dw.de/40-godina-od-ubistva-martina-lutera-kinga/a-3245021/07.5.2014/).

2) ДрХајнрихВ.Гросе,„‘IStillHaveADream’—МартинЛутерКингињеговозначење
занасданас“(изводизрефератаХ.В.Гросеаповодом70.рођенданаМартинаЛутера
Кинга),http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2(03/05/2014).

3) О томе говори Дејвид Чепел (David Chappell) у својој новој књизи. Видети: David
Chappell,WakingfromtheDream:TheStruggleforCivilRightsintheShadowofMartin
LutherKing,RandomHouse,NewYork,2014.
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Grosse),којисеинтензивнобавионаслеђемКингаипитањимасо-
цијалнеправде.4)

У првој фази свог деловања, у периоду 1955 –1965. године,
Кингјебиоискључивооријентисаннапостизањеодређенихнаци-
оналнихциљева–укидањесистемараснедискриминацијеисегре-
гацијецрногстановништвауСједињенимАмеричкимДржавама,и
топресвеганапољуграђанскихиполитичкихправацрнаца.Упо-
знојфази,токомпоследњихгодинасвогживота(1966–1968),Кин-
гов„сан“,којијењегаипокренуонаакцију,прошириосесанацио-
налногнаглобалниплан,обухватајућисадаиједнувизијусветске
братскезаједницесвихљуди.Онје,наиме,тадазнатнопроширио
опсегсвогдискурса,тејеупредметсвогтематизовањаиделовања
укључиоинекаекономско-социјалнапитања,алиионаизподручја
спољнеполитикеСАД-а.Уфокусуњеговепажњесвесувишеби-
липостојећимеђународнипоредакиулогаСАД-ауњему,теразне
последичнедевијацијеумеђународнимодносима.Уосновиовог
тематскогзаокретаукритици,тј.уобличавањасветскеперспекти-
вењеговогсна,важнуулогујеималаКинговаспознајапостојања
узајамневезеизмеђурасизма,сиромаштваимилитаризма(рата),о
чемујеонсвечешћеговориоодкраја1966.године.Посебноже-
лећиданагласитумеђународнудимензијупроблемасиромаштва,
Кингјепоручивао:„НаманаЗападу,пресвега,морабитијаснода
сусиромашнеземљесветасиромашнеуправозатојерсмоихми
политичкимипривреднимколонијализмомопљачкали».5)Решење

4) Др Хајнрих Гросе, из Института друштвених наука Евангелистичке цркве у
Хановеру(Немачка),имаојеприликуда60-тихгодинаиличноупознаМ.Л.Кинга
приликом једног његовог говора у Бостону, а иначе је у то време и волонтирао у
делтиМисисипија,подржавајућиПокретзаграђанскаправа.Гросеједокторираона
теми “DieMacht derArmen.MartinL.KingundderKampf für sozialeGerechtigkeit”.
Овадокторскатезајеобјављена1971.год.уНемачкој,итојеуовојземљибилапрва
објављенанаучнастудијаоживотуирадуКинга.Онсебавиоиистраживањемутицаја
методаамеричкихпротестазаграђанскаправаиКинговогнаслеђанатзв.мирољубиву
револуцију у Немачкој, која је довела до рушења Берлинског зида 1989. О томе је
говорио у свом реферату: “The March onWashington and theAmerican Civil Rights
Movement as an Inspiration for Social ProtestMovements inWest and East Germany”,
изложеномнаконференцијиTheDreamandItsUntoldStories:TheMarchonWashington
andItsLegacy,којујепрошлегодине(19–21.септембар2013.)организоваоНемачки
историјски институт изВашингтона (GermanHistorical Institute,WashingtonDC).О
томевидетинасајтуовогИнститута:http://www.ghi-dc.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1378&Itemid=1192(07/05/2014).Поредтога,уширеобластиГро-
сеовогинтерсовањаспадајупрактичнатеологијаиулогапротестантскихцркаватоком
нацистичкеере.

5) Нав. према:ДрХајнрихВ. Гросе, „‘I StillHaveADream’—МартинЛутерКинг и
његовозначењезанасданас“,op.cit.,http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/be-
deutung.htm#2(03/05/2014).
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јевидеоунужној„револуцијивредности“узападнимдруштвима,
којаби једино тако вредносно трансформисанамогладапокажу
бригузајазизмеђусиромаштваибогатства.Натојлинијиразми-
шљања,онсесврстаоимеђугласнепротивникеВијетнамскогра-
та,маданајпресаизвеснимоклевањем,уследстрахаводећихљуди
његовогПокретадаћеимсезбогтаквекритикевластиускратити
финансијскаподршка,каоизбогмогућностидасеАфро-Амери-
канциоптужезадефицитпатриотизма.Но,Кинг јеипаксхватао
важносточувањаконзистентностиузаступањупринципаиметода
ненасиљаикадајеречоспољно-политичкимпитањимаиделова-
њима.Евоикакојеону једнојБожићнојмолитви1967.год.об-
јашњаваопотребу заувођењемненасиљаумеђународнеодносе:
„Мисмоиспробализначајизначењененасиљаунашојборбиза
праведностмеђурасамауСАД-у,алисада...дошлојевремедасе
ненасиљеиспробаусвимслучајевимаконфликтамеђуљудима,а
тозначиненасиљеинамеђународномнивоу“.6)Имајућисвеовоу
виду,можемозакључитидајеКингсправом,јошзавремењеговог
живота,перципираннесамокаонајвећиборацзаграђанскаправа,
већикаоборацзамир,слободуиправду.Стогасеможемо,тако-
ђе,сложитиисаједномдавнодатомоценомда„његовепрепоруке
морајубитипажљиворазмотрене“.7)Товажииданас,јерњихова
актуелностсаданијеништамања.Наконцу,речјеодобитникуНо-
беловенаградезамир(из1964.године),којујепримиосасвојих34
године,тејетимеистекао„статус“уисторијинајмлађегносиоца
овог,некадазаистапрестижногпризнања.

Кадајереч,међутим,оположајуцрногстановништвауСАД-у,
изгледа да је у последњим годинамаживота Кинг ипак изгубио
својубезпоговорнуверууопробаниметодненасиља,схвативши
очигледноњеговаограничењакаостратегије социјалнепромене.
Јер,ипоредуспешнеборбезаукидањераснедискриминацијена
јавнимместимаиобезбеђењагласачкогправа,положајАфро-Аме-
риканацаугетимасеверноамеричкихвеликихградова–пресвега
упогледуусловањиховоградаиживљења–несамоданијебио
бољинегосечакипогоршао.Предкрајсвогживота,Кингјеизра-

6) Ibid.
7) Ова оцена је изнета у једном приказу Кингове књигеWhere Do We Go from Here,

објављеномјош1.фебруара1968,акојиједоступануелектронскојархивиКинговог
центразаненасилнусоцијалнупромену(TheMartinLutherKing,Jr.CenterforNonvio
lentSocialChange).Видети:PalmerVanGundy,“’Wheredowegofromhere?’AsksNegro
King”,February1,1968,http://www.thekingcenter.org./archive/document/where-do-we-go-
here--asks-negro-king#(10/05/2014).
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жаваострепњудабисењеговсанмогаопретворитиуноћнумору.
Поредтога,онједоживеоинекепромененапсихичкомплану,у
структури своје личности, показујући извесне самодеструктивне
тенденције(чакиувидусклоностикасуициду),дакле,наклоност
канасиљупремасамомсеби.8)

ДабисеразумеоправиипотпунизначајКинговогделазанас
данас,морасеиматиувидуцелокупноњеговостваралаштвоиде-
ловање,сасвимопречностиманапутуњеговеборбе.Јер, једино
јетоонакогнитивнамапакојаомогућујеистинскидоприносуте-
оријскојиемпиријскојравни.Иуправозбогтогајеважноизбећи
замкукреирања,какоиГросенанекиначинупозорава,„Кинг-кул-
та“,узњеговотретирањесамокао„апостоланенасиља“или,пак,
некаквог„усамљеногсвеца“.9)

Саотпочињањемборбезаеманципацијуамеричкихцрнацато-
комчетрдесетихгодинапрошлогавека,апосебноњенимкулмини-
рањемсрединомпедесетихгодина,историјатграђанскенепослу-
шностићеопетбитивезанзаСједињенеАмеричкеДржаве,будући
даје–наконслучајаквекерауамеричкимколонијамаизXVIIвека
иделовањаПокретапротивропствауСАДтокомXIXвека (све
дотамошњегпотпуногукидањаовеустанове1865.године)–сре-
диштеразвојаовепраксеињеногконцептуалногуобличењаби-
лоизмештенонанекедругеконтиненте,попутАфрикеиАзије.10)
Наиме,уСједињенимАмеричкимДржавамаје,ипоредукидања
ропства,постојаосистемраснедискриминацијекојијеподржаван
низомзаконскихиподзаконскихпрописа(великимделомдонетих
уоквирузаконодавствасавезнихдржава)икојијепоказаоколико

8) Гросе,настојећидаобјаснидеоконтроверзииопречностивезанихзаКингаињегово
дело,истичедајеон,ипоредсвогпознатогхумора,честопатиооддепресије;такође,
и да је, исто тако, поред признања светских размера за његов морални ауторитет,
патиоодосећајакривицезбогсвојеванбрачневезе.Премаистомизвору,FBIје,након
саслушањаКинга,његамаркираокао„човекасклоногсамоубиству“(в:ДрХајнрихВ.
Гросе,„‘IStillHaveADream’—МартинЛутерКингињеговозначењезанасданас“,
op.cit.,http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2/03.05.2014/).Када
јеречоконтроверзамавезанимзаКинга,занимљивјеиподатакдајебилоустановљено
дајењеговдокторатвеликимделомплагијат,алидајеУниверзитетуБостонуодлучио
дамугаипакнепоништи,управозбогњеговезначајнеулогеудруштву(в.„40година
од убиства Мартина Лутера Кинга“, op. cit., http://www.dw.de/40-godina-od-ubistva-
martina-lutera-kinga/a-3245021/07.5.2014/).

9) ДрХајнрихВ.Гросе,„‘IStillHaveADream’—МартинЛутерКингињеговозначење
за нас данас“, op. cit., http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2
/03.05.2014/

10) Више о „географији“ развоја концепта и праксе грађанске непослушности видети:
АлександраМировић, „Кратки осврт на историјат модерног развоја идеје и праксе
грађанскенепослушности“,Политичкаревија,vol.31,бр.1,2012,стр.215–228.
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можебитивеликијазизмеђудруштвено-политичкестварностии
уставнихпрокламација.Збогтога,црначкапопулација,као један
значајандеоамеричкогграђанства,нијемогладабудезадовољна
самотимештовишенеживиуропству,јерјежелеласуштинску
политичку и економску једнакост са тамошњим грађанима беле
бојекоже.ЕвокакојеМартинЛутерКингнаједномместупоку-
шаодадочарасвутегобносттогположајаукаквомјебиочовекцр-
небојекожеуСједињенимДржавама:„Главнообележјеуживоту
црнцајепатња,такостараитакодубокапатњакојасеманифестује
ускоросвакоммоментуњеговогпостојања“.11)

Првепротестнеакције,попутsitinидругихобликапротеста,
против законскедискриминације црнаца започеле су јошкасних
четрдесетихгодинаXXвекаподокриљемКонгресараснеједнако-
сти(CORE),алићеонетекпочеткомшездесетихгодинадоспетиу
центарпажњеамеричкејавности.Праваантирасистичкакампања
је, заправо, започела1954. године, акључнидогађај, који јебио
преломнатачкауцрначкојборбизаграђанскаправа,десиосе1.
децембра1955.годинеуМонтгомерију,градујужнеамеричкедр-
жавеАлабаме.Тадајеједнацрнкиња,поименуРосаПаркс(Rosa
Parks),одбиладауступисвојеместоуаутобусубелцу,какосуто
налагаливажећидискриминаторскипрописиораснојсегрегацији
најавнимместимаутојдржави.Онајебилаухапшена,ацрначки
активистисузбогтогаорганизовалибојкотјавногградскогпрево-
за,дабипотомосновалииУдружењезаунапређењеМонтгомерија
начијемјечелубиоМ.Л.Кинг,утовремемладианабаптистички
свештеник.Тиме је заправоКингпреузеовођствонадПокретом
заграђанскаправацрнаца.ОвајПокретћеспроводитиразличите
обликененасилнихакцијаотпора:одкршењаинепоштовањасе-
грегационистичкихпрописа,прекопротестаsitin,додемонстра-
цијаимасовнихмаршева;алићеонпокренутииизвеснесудске
поступке.Иакојепослепрвихпредузетихакцијадошлодопојача-
вањарепресијенадактивистимаицрначкимстановништвомуоп-
ште,Кинговатактикаћеуродитиплодомивећусептембру1956.
године остваритипрвиуспех.Тада јеВрховни судСАД-адонео
пресудуопротивуставностисегрегацијеујавномпревезунесамо
Монтгомерија, већ целе државеАлабаме.Стога ће тада развије-
наипримењенатактикабитикоришћенаикасније–уакцијама

11) MartinLutherKing,Jr.,ChaosorCommunity?,HodderandStoughton,London,1968,стр.
102.
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организованимодстраненовооснованеКонференцијејужногхри-
шћанскогруководства,којојјетакођеКингбионачелу–уциљу
вршењапритисканаамеричкевластидасеуставнопозитивирана
основнаправачовекапризнајуицрначкомстановништвуСједиње-
нихАмеричкихДржава.

Но,важнојеистаћидајенапочеткусвогангажманаКингипак
имаоизвесну дилемупопитању (не)насиља каометода црначке
борбе. То се, помишљењуА.Молнара, може закључити већ из
некихКинговихразмишљањаувремеприпремазасвојпрвијавни
говоруфункцијивођецрначкогпротеста.Тадасеонпитао:„Ка-
кодаодржимговоркојићебитидовољномилитантандазадржи
мојељудеупозитивнојакцији,аопетдовољноумерендаодржи
овај бунт у контролисаним и хришћанским границама“.12) Кинг
томприликом,алииусвојимнареднимјавнимобраћањима,ни-
је говорио о ненасилнимпротестима. Тако је било све домарта
1956.године,кадајеподнекимутицајимаодустаооднасиља(Глен
Смајли/GlennSmiley/иБајарРистен/BayardRustin/суутомправ-
цуутицалинањега)икадасе,прихватањемГандијевогучењаи
његовогметодапасивноготпоракаоузоритогмоделауцрначком
супротстављањудискриминаторскојполитициамеричкихвласти,
иексплицитеопределиозаненасиље:„Боримосепротивнеправде
пасивнимотпором...МалисмеђичовекуИндији–МохандасГан-
ди–употребиогаједабисмрскаобританскувојнумашину...Хајде
даупотребимоовајметодуСједињенимДржавама“.13)

ГлавниелементикојејеКингпреузеоизГандијевогконцепта
грађанскенепослушностибилису:пресвега,методактивногне-
насиља,заснованнауверењудасепротивникможепретворитиу
свог савезника једино путем снагељубави и ненасиља; и друго,
масовностспровођењатаквоготпора.Наиме,иакојеКингкасни-
јеистицаоТороа(HenryDavidThoreau)каосвојузорипозиваосе
и нањегов концепт,желећи да борбу за црначка права утемељи

12) MartinLutherKing Jr.,Papers.Volume III:Birth of aNewAge (December 1955−De
cember1956),UniversityofCaliforniaPress,Berkeley,LosAngeles,London,1997,стр.
5;нав.према:АлександарМолнар,„Историјскиразвојграђанскенепослушности“,у:
истиаутор,Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност,
СамиздатБ92,Београд,2002,гл.XXIV,стр.248−9.

13) Нав.према:Ibid.,стр.249.КингјебиоиранијеупознатсаГандијевимучењемињеговим
концептом satyagraha, захваљујући студијама наУниверзитету уПенсилванији.Но,
потпунизаокретуњеговомопредељењузагандизамнаступићепочетком1956.године,
одкадаонкрећеуинтензивнопроучавањеГандијевогучењаиделовања,арадитога
ћечакборавитиимесецданауИндији.
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првенственоуамеричкојполитичкојтеоријиинационалнојполи-
тичкој историји, он сеипакуформулисању своје тактикеморао
многовишеослањатинаГандијевустратегијумасовноготказива-
њаграђанскепослушности.14)Њемујебилојаснодајеуспешност
протестнихакцијањеговогПокретапресуднозависилаодпридо-
бијањаимобилисањанајширихслојевастановништва,аоквирза
такводеловањенијемогаонаћиуономТороовомелитистичком
концепту,којисеослањаонавршењепритискаодстранеморал-
носупериорнемањине.15)Такође,Кинг јесхватаода језабудуће
помирењемањинеи већинеу америчкомдруштву, то јестцрног
ибелогделаамеричкогнарода,изузетнобитнодасеодустанеод
насилнихконфронтација,какобиборбазаграђанскаправаостала
ненасилна.Усвомчувеномговору„Имамједансан“(«Ihaveadre-
am”),одржаномповодомМаршанаВашингтон28.аугуста1963,
онјерекао:„Унастојањудастекнемоправокојенамприпада,не
смемоскривитирђавадела.Немојмосвојужеђзаслободомзадо-
вољаватитакоштоћемопитиизчашегорчинеимржње...Сањам
даћеједногдана(...)синовинекадашњихробоваисиновинека-
дашњихробовласникамоћида седну заједно за сто братства“.16)
Или,јошконкретније,какојеистакаоуговору,тј.својојзахвали,
поводомдоделеНобеловенаградезамир:„Ненасиљепредставља
одговорнаодлучујућаполитичкаиморалнапитањанашегвреме-
на:потребучовечанствадапревазиђенасиљеисилу,адауисто
временепосегнезаједнакимметодама“.17)Усвомписмуиззатво-
рауБирмингему,Кингје,пак,објасниоисамусврхуспровођења
активногненасиљапутемдиректнеакције.Одговарајућинаапеле
некихдасупреговорибољипутзаостваривањедруштвенихциље-
ва,онјеподвукаодауправоутомеијестесврхадиректнеакције:
„Ненасилномдиректномакцијомнастојисестворититаквакриза

14) ВишеосамојГандијевојстратегији,видетиу:АлександраМировић,Огледограђанској
непослушности,Службенигласник,Институтзаполитичкестудије,Београд,2011,стр.
77–85.

15) ОконцептуХенријаДејвидаТороаписалисмонадругомместу.Видети:Александра
Мировић,„Животутороовскојшумиилиуглобалистичкојџунгли?Грађансканепо-
слушност:ИнтерпретацијаиприменљивостТороовогконцептаданас“,Српскаполи
тичкамисао,год.XIX,vol.38,бр.4,2012,стр.233-251.

16) M.L.King,MartinLutherKing:ThePeacefulWarrior,PocketBooks,NewYork,1968;нав.
према:ИванаСпасић,„Грађансканепослушност“,у:ПредрагКрстић(ур.),Критички
појмовникцивилногдруштва(II),Група484,Београд,2004,стр.51.

17) ДрМартинЛутер Кинг, „Говор на доделиНобелове награде за мир“, 10. децембар
1964, Осло, Норвешка, http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/nobelpreis.htm
(05/5/2014).
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иуспоставититаквакреативнатензијауследчегаћезаједница(ло-
калневласти–прим.А.М.) која константноодбијадапреговара
битипринуђенадасесуочисаспорнимпитањем“.18)

Онће,међутим, иматидостапотешкоћа у томнастојањуда
очуваненасилникарактерПокретазаграђанскаправацрнаца.Раз-
логсубилејакемилитантнеструјеунутарсамогПокрета,чијису
припадницисматрали,држећисеаргументасамоодржањаиизње-
гаизведеногосновногправачовеканасамоодбрану,дацрнциима-
јуприродноправодананасиљебелацаузвратенасиљем.Управо
борећисепротивтаквихсхватањаиснагакојесустајалеизањих,
КингсенајвишеослањаонаГандијевоучењеотомедасестрпљи-
вимтрпљењемнасиљаиотвореномпатњомнесамонеправдачини
видљивијом,већдасеприменомтаквогметоданенасиљакодпро-
тивникабудиионапозитивнастранакојукарактеришехуманост,
аштоводипостепеномразвијањуњеговетолеранцијеисаосећа-
ња,такоданемапотребезаузвраћањемнасиља.Кингћеуочити
идасеједаноднајвећихпарадоксаBlackPowerпокретасастојао
утомештосеуоквируњегасталноинсистиралонанеимитирању
вредностибелогдруштва,доксдругестране,самим„заговарањем
насиља,имитиралосеононајгоре–најбруталнијаинајнецивили-
зованијавредностамеричкогживота“(“...inadvocatingviolenceit
is imitatingtheworst, themostbrutalandthemostuncivilizedvalue
ofAmericanlife”).19)Но,ипоредсвогпацифистичкогопредељења
идоследногзалагањазаненасиље,илибашзбогтога,онћеисам
битижртванасиља.

Премдасусеамеричкицрнци,упогледусвојеобесправљено-
стииексплоатације,налазилиусличномположајукаоиИндијци
подбританскомколонијалномвлашћу,њиховеситуацијесуипак
билеидостаразличите.Јер,доксуИндијцичиниливећинууодно-
сунаБританцеи,каодомаћестановништво,билинасвомтерену,
црнциуСједињенимДржавамабилисумањинаинисубили„до-
маћи“, јерсупредстављалипотомкеробовакојесуранијебелци
вековимапринуднодоводили,тојестувозилиизАфрике,тесупо-
слеукидањаробовласничкогсистемабилитретираникао„стран-
ци“.20)Безобзиранатеситуационеразликеизмећудискриминиса-

18) DrMartinLutherKing,Jr.,LetterfromBirminghamCityJail(1963),http://www.dadalos.
org/srbija/vorbilder/MLK/birmingham.htm(05/5/2014).

19) MartinLutherKing,Jr.,ChaosorCommunity?,op.cit.,стр.64.
20) Отомевидетиу:А.Молнар,„Историјскиразвојграђанскенепослушности“,op.cit.,

стр.250.
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нихамеричкихцрнацаиподјармљенихИндијаца,Кингјемислио
да јеГандијевметодненасилноготпорапријемчљив запримену
у америчкомдруштву, јер га је сматрао сагласним са америчком
традицијомграђанскенепослушности.Поњеговомвиђењу,читава
историјаСједињенихАмеричкихДржавапредстављала јеништа
другодоисторијуграђанскенепослушности;почеводтогадасу
америчкадржаваинацијаинасталеизприменеовепраксе,будући
дајебостонскачајанка,каоувертираАмеричкојреволуцијииРату
занезависностуXVIIIвеку,билауправоакцијамасовноготкази-
вањапослушностиграђана.

Међутим,заразликуодГандијаињеговеборбепротивцело-
купног британског колонијалног система власти уИндији, Кинг
ниједоводиоупитањеамеричкисистемуцелостиинијетежиору-
шењуамеричкевласти,нитиуспостављањунекеноведржаве.Све
оноштојеонзахтеваоодносилосесамонагарантовањецрнцима
Уставомпрокламованеједнакостисвихљудиионихправакојасу
„очеви-основичи“америчкенацијеформулисаликао„неотуђива“
икојаби,каотаква,требалодабудубаштинасвакогАмериканца.
Тоје,заправо,биласуштинаоногњеговогиницијалногсна,изло-
женогуисторијскомговоруиз1963.године:„Јаимамсан.Тојесан
којиједубокоукорењенуамеричкомсну.Имамсандаћесеједно-
гаданаованацијаиздићиидаћеживетипоправомкредуњеног
постојања:‘Занасјеоваистинасамапосебиразумљива–дасу
свиљудистворениједнаки’“.21)ТомприликомјеКинг,фигуратив-
носеизражавајући,амислећинаобећањеравноправности,тј.про-
кламовањеједнакихправасвихнаживот,слободуисрећу,Устав
САД-аиДекларацијунезависностисликовитоупоредиоса„чеком
безпокрића“,одн.„потписаномпризнаницом“којутребауновчи-
ти,јеровиактитаданисусматраниважећимзацрноамеричкоста-
новништво.Но,потомјеодмахоптимистичкидодао:„Али,мине
желимовероватидајеовабанкаправедностибанкротирала.Мине
желимовероватиданемадовољноновцаувеликимсефовимамо-
гућностиовеземље“.22)

Кингсезаправотрудио,какокажеСпасићева,„даакцијеПо-
кретаутемељиуамеричкојтрадицијиипокажедаоненепредста-

21) DrMartinLuterKingJr., IHaveaDream (говородржанповодомМаршанаВашинг-
тон28.аугуста1963.пред250.000људииспредЛинколновогмеморијала),http://www.
dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/traum.htm(05/5/2014).

22) Ibid.
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вљајуњеноизневеравање,већдовршавањеисторијскогходаоства-
ривањауправоонихврховнихвредностикојеоличаваУставСАД-а
икојетворетемељцелокупногамеричкогпројекта“.23)Збогтогаће
онувестиинекеновинеупраксуграђанскенепослушности,које
сеиначеусавременимтеоријскимсхватањимаузимајузасуштин-
скаобележјаовеврстеполитичкогделовања.Такодаданас,сход-
новладајућимгледиштима,борбаамеричкихцрнацазаграђанска
права, под вођствомКинга, представља „најчистији“ историјски
примерграђанскенепослушности,уужемсмислутогпојма.Кинг
је, наиме, овај протестни покрет усмерио против појединачних
акатаиполитичкепраксевластикојисубилипротивуставни,агра-
ђансканепослушностјекоришћенакаосредствоскретањапажње
америчкејавностинапостојећулегалнунеправдуипридобијања
њенеподршкекакобисесеизвршиопотребанпритисакнаКон-
гресиВрховнисудСАД-а,којисујединимоглипокренутииспро-
вестиизменузаконскерегулативе.

ПремамишљењуКинга,легализовананеправдапремацрнци-
мауамеричкомдруштвубилајепоследицауправотогаштоони
нисупартиципиралиудоношењутамошњихзакона.Такође,онће
констатоватиитоданеправеданзаконинијеуопштезакон(anun
justlawisnotlawatall)24),тедагачовекнетребанипоштовати,
мадаморабитиспреманназатворскуказнукојаможеуследити.
Али,ионзакључује,каоинекизаступниципраксенепослушно-
стипрењега,даштовишеграђанскихнепослушниказавршиуза-
твору, тоћењихов јавниапелбити јаснијииснажнији.ТуКинг
очигледноследиТороаињеговуидејуовршењупритисканавласт
путемодласкаузатворштовећегбројанепослушнихприпадни-
каморалнеелите;мадајејошједанпацифиста–ЛавНиколајевич
Толстој–имаонаумунештослично,самоуконтекстуодбијања
војнеобавезеподоружјемзбогприговорасавести.25)Усвакомслу-
чају, сагласно саКинговиммишљењем, поштовање неправедног

23) ИванаСпасић,„Грађансканепослушност“,op.cit.,стр.50.
24) MartinLutherKing,Jr.,LetterfromBriminghamCityJail,1963;нав.према:AnaMatan,

TeorijapolitičkelegitimnostiJohnaRawlsa,Fakultetpolitičkihznanosti,Zagreb,2008,стр.
59.

25) ВишеоТолстојевојрадикално-пацифистичкојконцепцијихришћанства,заснованојна
његовомучењуотзв.универзалномхристијанизованоманархизму,видети:Алексан-
драМировић,Огледограђанскојнепослушности,op.cit.,стр.38–40,каои:Алексан-
драМировић,„Грађансканепослушностиприговорсавести:Концептуалниразвоји
појмовноразграничење“,Политичкаревија,вол.22,бр.04,2009,стр.1–26.
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закона значи његову легитимизацију, док кршење таквог закона
афирмишепоредакукомеоннебинибиозакон.26)

Ипак, окретањем ка уставним политичким принципима као
искључивом утемељујућем основу грађанске непослушности,
Кингјеодбациопозивањенабилокоје„вишепринципе“,какоу
смислуТороовогпринципасавестииуниверзалнихморалнихза-
кона,такоиусмислуГандијевеидеје„духовногпрепорода“.Онје
таконапустиоионутезуоморалномпреображајупојединцакао
потребном услову за примену праксе грађанске непослушности,
којасепровлачилаодТороовог,прекоТолстојевог,доГандијевог
учења.Али,ипоредтога,погрешнобибилотумачитидакодКинга
моралнијеимаонекузначајнијуулогу.Онсеослањаопресвегана
хришћанскуетикуихришћанскудоктринусвеопштебратскељу-
бави,докједуховном,паисамојцрквикаотаквој,придаваоважну
улогу.Познатојењегововеровањеда„хришћанскадоктринаљуба-
ви,којајеприменљивакрозГандијевметодненасиља,представља
најмоћнијеоружјекојеједоступнопотлаченимљудимауњиховој
борбизаслободу“.27)

Узсветеелемента,овајвеликиборацзаграђанскаправаус-
пећедауобличитакавконцептипраксуграђанскенепослушности
којиће,какопримећујеМолнар,усебиобједињаватииГандијев
методмасовногненасилногпротестаиТороову„мирољубивуре-
волуцију“,алиузједнуважнуиновацијукојујеонсамунео:усме-
реностпротестаназаштитууставнопозитивиранихирегулисаних
основнихправачовека.

ЦиљоногаштосуКингиПокретзаграђанскаправацрнаца
чинилиније,дакле,биооспоравањеамеричкогправногиполитич-
когпоретка,већапеловањенаизворнаконституционалнаначела,
штојепредстављалоништадругодосамуњиховузаштиту.Упра-
вотапротективнаулогабићеједноодкључнихобележјаграђан-
скенепослушностиуданасдоминантнимконцепцијама.Стогаће,
например,А.Молнарзакључитида јеКингпрвиуисторијиза-
ступаоипрактиковао грађанскунепослушност „каооблик спро-

26) ЗатаквотумачењеКингавидети:StevenSchroeder,“Allthingsnew:Oncivildisobedience
now”,EssaysinPhilosophy,Vol.8,No.2,Article11,June2007,http://commons.pacificu.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1282&context=eip(23/01/2010).

27) MartinLutherKing,Jr.,StrideTowardFreedom:TheMontgomeryStory,HarperandRow
PublishersInc.,NewYork,1958,стр.79;истои:M.L.King,“Pilgrimagetononviolence”,’
у:ThePapersofMartinLutherKing,Jr.:VolumeV:ThresholdofaNewDecade,January
1959–December 1960 (ClayborneCarson, SeniorEditor),University ofCalifornia Press,
BerkeleyandLosAngeles,California;London,England,2005,стр.422.
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вођењаконзервативнеконститутивневластиstrictosensuудемо-
кратскојуставнојдржави“.28)ИсамКингјеистицао,такође,дасу
америчкицрнци,примењујућиграђанскунепослушност,односно
кршећиуредбеизаконекојисубилиусупротностисафедералним
уставнимправом,чинилиглавнуснагууставностиизаконитости
уСАД-у.То,другимречима,значидасуонисамовршилипротек-
тивно-дефанзивнуулогууодносунапостојећиуставнипоредак.С
другестране,оноштосучинилисегрегационисти,апротивчега
сењеговПокретборио,Кингјеназвао„неграђанскомпослушно-
шћу“,којасезаснивананеправеднимосновама,заразликуодгра-
ђанскенепослушностиутемељененаправди.

Кинговатактикасенатајначинзаправосводиланапреокрета-
њелегалистичкогаргументапротивсамихвластодржаца.Управо
ћесетаквопротестноделовањепочетидасматратипичномтакти-
комзапраксуграђанскенепослушности.Инесамото,већможемо
приметитиидајепримењивањетакветактикепосталосвојеврсни
критеријумзаквалификовањеодређенихакатаотпораграђанакао
чинова грађанскенепослушности.Тако,например,применаове
Кинговетактикетокоммасовнихграђанскихпротестаујесен2000.
годинеуСрбији,узимасекаоједанодкључнихмоменатакојиго-
вореуприлогтезедасе–ипоредтадашњихквазидемократских
услова,одн.непостојањаstrictosensuоногстрогогинституционал-
ногусловакојидоминантнеролсовскеконцепцијепостављају за
нужаноквироваквепраксе–протестнеакцијеграђанаСрбијеипак
могутретиратикаочиновиграђанскенепослушности.29)

Усвакомслучају,оваКинговатактикаћесепоказатикаојед-
надостауспешнатактикауборбизаграђанскаправаамеричких
црнаца,будућидајењенаприменарезултиралакакоудоношењу
неких кључних пресуда Врховног суда о противуставности дис-
криминаторскихзакона,такоиуусвајањуодстранеКонгресаниза
новихзаконаограђанскимправима–1957,1960,1964.и1965.го-
дине.ПосебносузначајнапоследњадваЗакона,чијеједоношење
уследило након организовања историјског марша на Вашингтон

28) А.Молнар,„Историјскиразвојграђанскенепослушности“,op.cit.,стр.253.ОМолна-
ровомсхватањуграђанскенепослушностикаоједногобликавршења„конзервативне
конститутивневласти“,видети:АлександраМировић,Огледограђанскојнепослуш
ности, op. cit., стр. 107–110; такође и: АлександраМировић, „Савремена схватања
грађанскенепослушности“,Политичкаревија,вол.23,бр.01,2010,стр.1–20.

29) Отомевидетиу:АлександраМировић,„Развојијачањедемократскихкапацитетау
Србијипутемприменепраксеграђанскенепослушности“,Српскаполитичкамисао,
вол.33,бр.03,2011,стр.177–203.
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1963.године,којијетакођепредводиоКинг,аукомејеучество-
валодвестотинехиљадаљуди.Њимасуамеричкицрнцидобили
пуноправогласа,штоимјеомогућилоидасепочнуузначајнијој
мериполитичкиангажовати,атакођејезабрањенањиховадискри-
минацијаиујавнимустановама.

Иако су ова достигнућа несумњиво представљала значајан
успех, како смо раније поменули, фактички положај Афро-Аме-
риканаца–посебноувеликимградовимаамеричкогСевера, где
су1965.годинеизбилинереди–нијебиобитноунапређен,јерсу
ониидаљеживелиирадилиудискриминишућимусловима(job
andhousingdiscrimination),салошимживотнимстандардом,пот-
чињени економској експлоатацијии јошувекприсутној сегрега-
цијиушколама.Идоксумноги,посебномлађиактивисти,отво-
реноизражавалискепсууделотворностметоданенасиљауборби
противдискриминацијенаовимподручјима,Кингје,мадаисам
разочаран, настојао да очува веру у ефекте ненасиља, указујући
науспешносторганизовањатзв.don’tbuyкампања,каопримене
ненасилнетактикебојкотаробе.Утаквимусловима,Кинговакри-
тикаиактивизамсусепреусмерилиодпроблемарасизмакапро-
блемусиромаштва(„...народ,којивећгодинамадајевишеновцаза
изградњувојно-безбедноснихсистеманегозасоцијалнереформе,
приближаваседуховнојсмрти“).30)Стогаћеоносмислити„кам-
пањусиромашних“(“PoolPeople’sCampaign”),какобисеспрове-
липолитичкамобилизацијаиуједињењесвихсиромашнихљудиу
САД-у,безобзиранањиховуетничкуприпадност,асаконачним
циљемостваривања„моћисиромашних“ (“poorpeople’spower”).
Акцијетекампањебилесупланиранезапролеће1968.године,али
јеКингасмртспречиладаихиреализује.Он,такође,ниједоживео
још једну велику победу, остварену усвајањем (10. априла 1968.
год.)Законаоукидањудискриминацијеупословимакупо-продаје
иизнајмљивањакућаистанова.

МартинЛутерКингјепогинуосасамо39годинаживота,4.
априла 1968. године, каожртва атентата који је надњим, према
званичнојверзији,извршенодстране једногбелограсисте (Џеј-
мсаЕрлаРеја/JamesEarlRay/,којијезатоделобиоиосуђен)у
Мемфису(Тенеси)токоммасовногскупаштрајкача–црнихрад-

30) ДрХајнрихВ.Гросе,“IStillHaveADream”—МартинЛутерКингињеговозначење
за нас данас, op. cit, http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2
(03/05/2014).
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никакојинисубилиплаћенизасвојрад.31)Овајвеликизаступник
методa ненасиља, скончао је, дакле, насилнимпутем, башкао и
његов историјски претходник у спровођењу и промовисању не-
насилнихакција–Ганди.Остаојезабележенкоментарједногно-
винаранаконКинговесмрти,чијајепројекција,изданашњепер-
спективегледано,биласкоропотпунотачна.Заиста,собзиромна
глобалнураспрострањеностипорастучитавомсветуданашњице
оружанихсукобаидруштвеногнасиља,оверечизвучевишенего
реално:„СаМартинoмЛутеромКингомумројеипринципнена-
сиља.Веровањедајејошувекмогућеспаситиовајпринцип,било
билагањесамогасебе“.32)Но,управоуследпостојећегирастућег
протестногнасиља,идејаненасиљакаообликполитичкеборбеи
стратегијацивилног(ицивилизованог)деловања,морасеочувати.
Усупротномбиседодатноподстакло,паипродуковалопотпуно
хаотизовањесавременогsocietas-a.

Добар пример ескалације насиља, односно претварања гра-
ђанскенепослушностиунасиланобликотпорајестетзв.арапско
пролеће, које почело крајем 2010, а потом се просто капиларно
проширилотоком2011.године.Тадасу,наиме,протести,углавном
претворениувеликенереде,захватиливишесеверно-афричкихи
блиско-источнихдржава.Собзиромнатуескалацијунасиља,овај
обликотпора грађананеможесеникаконазвати грађанскомне-
послушношћу, те су стогапогрешнебилеонепреурањенеоцене
иницијалнихдогађајауТунисукао„револуцијејасмина“,чимесе
потенцираомирољубивкарактерпротеста,докјеистовременона
теренубиломногожртава.Најновијислучајтзв.рускогпролећа,
односнокризеуУкрајини,такођепоказујекакоприменавеликог
насиљаводиуграђанскират.Но,затамошњедруштвененереде
иприменувеликогнасиљаодговорнесупресвеганове,тзв.евро-
мајданскевласти(формиранеодстраневођапротестаорганизова-
ногнакијевскомтргуМајданпротиврежимапредседникаВиктора
Јануковича,акоји је,какосадаизгледа,биоделимичноспонтан,

31) Међутим,насупротовеофицијалневерзијеоКинговомубиству,постојалесугласине
које се и данас могу чути – а по неким тврдњама за то има и доказа – да је у то
убиствобиоумешанFBIкоји јеКингагодинамадржаоподмерамаприслушкивања
ипосматрања,због„непотврђенесумњедајебиочланКомунистичкепартије“(нав.
према: „40 година од убистваМартинаЛутераКинга“,op. cit., http://www.dw.de/40-
godina-od-ubistva-martina-lutera-kinga/a-3245021/07.5.2014/).Премаистоизвору,чаксе
иКинговсин,Декстер,залагаозаобнављањесуђењаРеју.

32) Нав.према: «MartinLutherKing” (подаципреузетииз:GerhardZimmermann,Oni su
seopirali,Neukirchen-Vluyn, 1995, 55ff ), http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/
ml_king.htm(10/05/2014).



-176-

ДАЛИЈЕКИНГОВСАНЈОШУВЕКЖИВ...АлександраМировић

алииинструментализованодстранеСАД-а),33)којесуодпочетка
рускеипрорускедемонстрантеиактивистетретиралекао„побу-
њенике“,тесуихисамисветскимедији,ачестоимедијиуСрбији,
таконазивали.Наиме,даниједошлодо страшнеодмаздекијев-
скихвласти (некиихоцењујуикао„пучистичкувладу“)против
демонстраната,односнодотакверепресијережиманадсопстве-
нимграђанством,34)врловероватноједабиовипротестиосталина
нивоууглавноммирногграђанскогделовања.Иако,каоиуслучају
арапскогпролећа,управозбогпримененасиља,овипротестине
могу бити пример грађанске непослушности, они свакако пред-
стављају један облик отказивања послушности властима; а сада
већ–собзиромнапоменутурепресијуипонашањеукрајинских
новорежимскихснага–сасвимизвесносеможерећида јеупи-
тањузаправопрактиковање(природног)праванаотпортиранији.
Тако јеумеђувремену,спогоршањемситуације,дошлодоотце-
пљењадвеисточно-украјинскеобласти,проглашењањиховенеза-
висностииформирањанових,засаданепризнатихдржава–тзв.
НароднеРепубликеДоњецкитзв.НароднеРепубликеЛуганск.35)

33) Недавноје–токомдводневнеконференције„Европскатрагедија1914.имултиполарни
свет 2014. године: Историјске поуке“, одржане 30–31. маја 2014. год. у Београду у
организацијиЦентра за међународне односе и одрживи развој (CIRSD) –Наталија
Нарочницка,рускаполитичарка,историчаркаидипломаткиња,далатаквуоцену„да
јенеспорнодајепротестнатргуМајданделимичнобиоспонтан,алисепромениоу
тренутку када суАмериканци одлучили да га инструментализују“. Видети: „Мудра
позицијаСрбије оУкрајини“, извор:Тањуг,B92, 31.05.2014, http://www.b92.net/info/
vesti/index.php?yyyy=2014&mm=05&dd=31&nav_id=855430(31/05/2014).

34) Премаанализамаиобјављенимналазимаинекихевропскихневладинихорганизација,
новаукрајинскавладакршиљудскаправаитлачинационалнемањине,причемусе
ту наглашава да би такве акције, попут оних које спроводе „мајдански лидери“, у
већиничланицаЕвропскеунијебилесматранеилегалним.Например,Русијаданас
пренела је такве оцене пољског народног посланика и директораЕвропског центра
загеополитичкеанализе–МатеушаПискорског:„Доминантнеполитичкеснагекоје
суучествовалеутакозваномЕвромајданусезалажузамасивнонасиљенадљудским
правима,углавномзанасиљенадљудскимправиманационалнихмањина...Тосутакве
(мрачне) политичке снаге, да бињихове активности највероватније биле забрањене
у већини земаља Европске уније“ (нав. према: „Насиље над људским правима од
странеукрајинскепучистичкевладе–европскаН.В.О.“ /прев: МиодрагНоваковић/, 
РусијаДанас,12.март2014,http://facebookreporter.org/2014/03/12/%D1%83%D0%BA
%D1%80%.../28.04.2014/).

35) РеферендумионезависностирегионаДоњецкиЛуганскнаистокуУкрајинеодржани
су 11. маја 2014. и, мада њихови резултати нису признати од стране Кијева нити
међународне зајднице, њима је огромном већином становништва ових региона
легитимисанаодлукалокалнихвластиоформирањунезависнихдржава.Наконтога,
одмахсуотпочелиипреговориостарањудоњецко-луганскогсавеза,одн.оуједињењу
овихотцепљенихрегиона,асвевишесеговорииотомедаћесенапросторудосадашњег
украјинскогјугоистокаформиратинова,заједничкадржава–тзв.Новорусија.Видети,
например:С.Самарџија,„УједињујесеистокУкрајине“,Политика,14.05.2014,http://
www.politika.rs/rubrike/Svet/292829.sr.html(15/05/2014).
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Међутим, ако севратимонапочетак тихдруштвено-политичких
дешавањауУкрајини,ондасеипакмогунаћиинекекопчесаКин-
говомтактикомкоришћењалегалистичкогаргумента.Наиме,(про)
рускипротестантисуоспоравалилегалностилегитимностново-
успостављених,прелазнихилипривременихполитичкихвласти,
указујућинапротивуставанначинсамогпреузимањавласти (ва-
нинституционалнимсвргавањемдотадашњег,демократскимпро-
цедурамаизабраногпредседника).Натајначин,онису, заправо,
у тојфазиштитилипостојећиуставнипоредак.Поред тога, они
судемонстриралиисвојунесагласностсаспољнополитичкомори-
јентацијом (евроунијскомили,чак, евроатлантском)којусуфор-
сираленовеполитичкеснагенавласти.Потом,кадасеованова
политичка гарнитура дрзнула да „удари“ по руским мањинским
правима, угрожавајући и само очување руског етничког иденти-
тета (укидањемЗаконаомањинскимирегионалнимјезицимаиз
2012.године,руски,алиидр.мањинскијезици,попутмађарског,
румунскогимолдавског,изгубилисурегионалнистатусзваничног
језика, у областима, регионимаиместима гдеживе припадници
тихетничкихгрупа),рускиипрорускиоријентисанидемонстран-
тиснажносуусталиузаштитутихсвојихзакономстеченихправа,
алииодређенихуставнихправа.36)Дакле,можемоприметитида
суутимаспектима,рускипротестантиуправопрактиковалиКин-
говутактикупреокретањалегалистичкогаргументапротивсамих
властодржаца.Наравно,својимзахтевомзадецентрализацијувла-
стиувидуспровођењафедерализацијеземље,онисуизашлииз-
ваноквирапротективнеулоге,одн.очувањапостојећегуставног
поретка;али–какосмотораније,увишенаврата,објашњавали
–грађансканепослушност,иакојојмногитоодричу,можеимати
ипројективно-иновативнуулогу.37)Међутим,какојерепресијано-

36) Радисе, заправо,отомеда,иако јеуставнорегулисано–какоподоскораважећем
Уставуиз2010.(тојезаправоУставиз1996.којијепоодлуциУставногсудаУкрајине
враћеннаснагу2010.),такоипоновоуведеномУставу(из2004.)–дајеукрајинскизва-
ничнидржавнијезикчијиразвојифункционисањеусвимсферамадруштвеногживота
наподручјучитавеземљеобезбеђуједржава(чл.10уобаУстава),уставносутакође
гарантовани(итоистимчл.10.уобаУстава)слободниразвој,употребаизаштитару-
скогидругихмањинскихјезика.Видети: ConstitutionofUkraine,2010(Constitutionof
Ukraineaspassedon28June1996,andreadoptedon1October2010),http://en.wikisource.
org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2010(03/05/2014);и:ConstitutionofUkraine,2004–
reinstalled2014(ConstitutionofUkrainewithamendmentsbytheLawofUkraine№2222-
ІVfrom8December2004),Source:VeniceCommission,http://en.wikisource.org/wiki/Con-
stitution_of_Ukraine,_2004(03/05/2014).

37) Видети више о томе у: Александра Мировић,Оглед о грађанској непослушности,
op. cit; такође видети, на пример:AleksandraMirović, “MovingConceptual Limits of
CivilDisobedience:TheCaseofSerbia”,SerbianPoliticalThought,Vol.2,No.1-2,2010,
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ворежимскихвластипосталатаквадасепосегнулозаупотребом
потпунонепримеренеипрекомернесилепротивсопственоггра-
ђанства,тесупристалицеиактивистипокретаотпораодговорили
такођеприменомсиле,тујепричаограђанскојнепослушностиу
Украјинизавршена.Усавременојтеорији,пак,јошувекнепостоји
сагласностусхватањупринципаненасиља,односнопојманасиља,
и то су постале врло растегљиве категорије.38) Истовремено, на-
сиљеједанассвечешћакарактеристикасавременихдруштвених
протеста,збогчегасу,измеђуосталог,свапостојећадруштва,па
ионанајразвијенија,јошдалекоодтогадапостану,какобиКин
(JohnKeane)рекао,стварно„цивилизованацивилнадруштва“.39)

Иданас,наконскоропедесетгодинаодКинговесмрти,његов
„санканапред“(какогајеназваоГлосе,ослањајућисенаЕрнеста
Блоха /Eрнест Bloch/), сан о успостављању истински праведног
друштва,итонесамоуСАД-у,већинаглобалномнивоу,јошувек
сенијеостварио.Актуелно,пресвегаекономскоисоцијалностање
увећинисавременихдруштава,алинегдеионоунутар-политич-
ко,каоисамостањеуданашњиммеђународнимодносима,говоре
уприлогтезедајепостојање„братскогстола“,„кућесвета“или,
пак, «beloved community” (вољене заједнице) јошувек само сан.
Штавише,посвемусудећи,ниопасностњеговетрансформацијеу
правуноћнуморунијесесмањила.

ОчињеницидасениунашевремеуСАД-унијемногоодма-
клонаКинговомпутупрогресивногпроцесаеманципације,говори
иједнопризнањекојеједошлоодтаквеполитичкирелевантнефи-
гурекаквупредстављапредседникСАД-а.Наиме,2000.годинеу
САД-у,уСелми(државаАлабама),токомпрославе35.годишњице
марша,подКинговимвођством,прекомостарекеАлабама,пред-
седникКлинтон(WilliamJefferson«Bill»Clinton),одајућипочаст
жртвама,изјавио је да, „допостизања једнакостимеђу свимма-

стр. 23-40; и: АлександраМирович, „Ограничения и несостоятельность концепции
гражданского неповиновения по Ролзу“ („Ограничења и превазиђеност ролсовског
концепта грађанске непослушности“), Вестник Череповецкого государственного
университета,No.4(52),том2,Череповец,2013,стр.43–47.

38) Више о томе у: АлександраМировић, „Развој и јачање демократских капацитета у
Србијипутемприменепраксеграђанскенепослушности“,op.cit.,стр.177–203.

39) Видети:АлександраМировић,„Нецивилнодруштвоинасиљеуцивилномдруштву“,
Политичкаревија,вол.9,бр.04,2005,стр.973–984.
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њинамауСједињенимДржавама,морасепрећијошмногомосто-
ва“.40)

Наконцу,инамеђународномплану,итодобримделомуправо
збогамеричкеглобалистичкеполитикенеоимеријализмаинеоко-
лонијализма,Кингова„визијабратскесветске заједниценијепо-
сталареалност“.„Али“–какоистичепомињаниХајнрихГросе–
„акоми,сећањемнањега,добијемохраброст‘даговоримоуиме
онихкојинемајугласа’,његовсанјеживмеђунама“.41)

Дакле,дабиданасКинговсанидаљебиожив,«voiceof the
voiceless”42)– „глас оних који немају гласа“ – треба да будемо-
тосвакогаутономногиауторитативногпојединца,свакеособеса
моралниминтегритетом,свихделатнихактерацивилногдруштва,
каои свакеполитички зреле, одговорнеикапринципу солидар-
ностиоријентисанедруштвенезаједнице,саистанчанимсензиби-
литетом задруштвенунеправду.Уз то,потребно је дапостојии
вршењеефективногпритисказаспровођењеодређенедруштвене
промене, а у циљу отклањања неке постојеће легалне неправде,
акојепотребноипутемтзв.директнеакције,одн.применоммето-
даактивногненасиља.Акобисекаорезултаттаквецивилнемо-
билизације,јавногделовањаисталнебудностицивилнихактера,
оствариомакарипостепен,пачаксамоиминималаннапредаку
реконципирању,реконструисањуиразвојусавременихдруштава,
управцудостизањавишегстепенањиховецивилизованостииху-
маности,ондаКинговсаннесамодабијошувекбиожив,већби
коначноонпостаоиједнастварајућареалностили,датакокаже-
мо,„стварностунастајању“.

40) Нав.према:„СлављезамислимаршазаграђанскаправауАлабами“ (R.St.Washing-
ton, 06. март 2000), Neue Züricher Zeitung, 07.03.2000, http://www.dadalos.org/srbija/
vorbilder/MLK/materialien.htm(10/05/2014).МаршкојијепредводиоКингпрекомоста
рекеАлабамаиукомејеучествовалоокошестстотинаљуди,организованје7.марта
1965.збогодбијањаорганавластидаАфро-Американцеставиурегистарбирача.Овај
протестје,међутим,крвавоугушен,применомсилеодстранедржавнеполиције.

41) ДрХајнрихВ.Гросе,“IStillHaveADream”—МартинЛутерКингињеговозначење
за нас данас, op. cit, http://www.dadalos.org/srbija/vorbilder/MLK/bedeutung.htm#2
(03/05/2014).

42) Кинговмотоили,бољерећи,концептодносисе,заправо,нањеговосхватањеулоге
цркве.Наиме,онјесматраодајенајважнијизадатакхришћанскецрквеуправотајда
буде„гласонихкојинемајугласа“,усмислудајеобавезаоведруштвенеинституције
да јавно иступа у име оних који су потлачени, обесправљени или немоћни, те су,
као такви,унемогућностида сењихов гласчује.Кинг је, дакле,инсистираона тој
дужностицркведајавноименујеонунеправдуокојојсеудруштвућутииликојасе
игнорише.Видети:Ibid.
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Aleksandra Mirovic
IS THE KING’S DREAM STILL ALIVE AMONG US TODAY?  

King’s Strategy for Social Change and Tactics of Reversing  
a Legalistic Argument

Resume
Inthepaper,thereisgivenacloserexplicationofKing’s
strategyforsocialchange,whichisbasedonthepractice
ofcivildisobediencewiththeuseoftacticstoreversele
galisticargument.Also,thereisinvestigatedhowbigand
what is the impactofKing’s legacyandhiswayofcivil
actionincontemporaryformsof(non)violentresistanceof
citizen.Therefore,thefocusofattentionisthesignificance
andmeaningofKing’sworkforustoday,whichistryingto
answerthetitleproblemquestionsby:‘IstheKing’sdream
stillaliveamongustoday?’
MartinLutherKing,oneofthemostfamousfiguresofthe
twentiethcentury,isofcourse,withGandhi,thegreatest
apologist of nonviolence and personswhose“untouch
able moral authority” were recognized and respected
aroundtheworld.Thisofficiallydeclared“Christiansuf
fererofthetwentiethcentury”todayisanationalheroin
theUnitedStates,wherehis birthday is celebratedas a
nationalholiday.Somelateststudiesshowthatthestrug
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gle for civil rights in theUnited Stateswas actually all
thetimeintheshadowoftheKingandhisgreatpopular
ity.Butinthelastyearsofhislife,theKing’spopularity
amongtheAmericanswassignificantlydecreased.Infact,
aswithmostotherhistoricalfigures,evenhewasnotwith
outsomecontroversy.In thiscontext,wepointoutsome
differencesbetweentheearlyandthesocalledlateKing.
TheaimofwhattheKingandhistheCivilRightsMove
ment of black people done was not disputingAmerican
constitutional system, but rather appeal to the original
constitutionalprinciples,whichrepresentednothingmore
thantheveryprotectionofthem.Theprotectiverolewill
beoneofthekeyfeaturesofcivildisobedienceinthose,to
daydominantconceptions.King’stacticsinthatwayactu
allycamedowntoreversethelegalisticargumentagainst
therulersthemselves.Anditwillprovetobearathersuc
cessfultactic.
This great advocate of nonviolencemethods, paradoxi
cally,diedinaviolentway,justlikeitshistoricprecursor
inimplementingandpromotingnonviolentaction–Gan
dhi.AfterKing’sdeath,itwasnotedacommentaryofsome
reporter,whichtheprojection–watchingfromthepresent
perspective–wasalmostentirelyexact.Indeed,consider
ing theglobalspreadingandgrowth in thewholeworld
of todayarmedconflictandsocialviolence, thesewords
soundmorethanrealistic:“WithMartinLutherKingdied
theprincipleofnonviolence.Thebeliefthatitisstillpos
sibletosavethisprinciple,itwouldbelyingtooneself”.
But,preciselybecauseoftheexistingprotestviolenceand
growing social unrest in theworld, as confirmedby the
most recent exampleofUkraine too, the ideaofnonvi
olence asa formofpolitical struggleand the strategy
ofcivil(andcivilized)action–mustnotdieandhaveto
bepreserved.Otherwise,itwouldadditionallyencourage
andevenproducefullychaosofcontemporarysocietas.
Keywords: M. L. King, King’s dream, the Civil Rights
Movement,theUnitedStatesofAmerica,legalizedinjus
tice, social justice, equality, discriminatory conditions,
segregation, social change, civil disobedience, legalistic
argument, constitutional political principles,methods of
nonviolence,violence,protests,Serbia,Ukraine.

 Овајрадјепримљен12.маја2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.јуна
2014.године.
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СРПСКАДИЈАСПОРАУРЕГИОНУ
-ПОРЕКЛО,ИНСТИТУЦИЈЕИПРОБЛЕМИНАОЧУВАЊУ

НАЦИОНАЛНОГИКУЛТУРНОГИДЕНТИТЕТА-

Сажетак
Србијауновимусловима,којиподразумевајумодерни-
зацијудржаве,акојасенеодносисамонаекономи-
ју,већинамеђудруштвенеодносе,каоједанодсвојих
приоритета поставиће и питање осавремењивања
односа матице и дијаспоре. Тај нови однос државе
према својој дијаспори, брига и заштита, предста-
вљаће уједно и мерило снаге Србије у међународној
заједници,ипосленестанкаЈугославије,њенопотвр-
ђивањесопственогидентитета.Улитературијере-
лативномалотекстоваирадовапосвећенодијаспори
усуседнимземљамакаоиземљамакојесунекадабиле
повезанејугословенскомзаједницом.Унекимаодњих,
каоштојеРепубликаХрватска,српскинародјебио
у правно-институционалном смислу, конститутивни
чинилацтеРепублике.Новиисторијскиуслови,учини-
лисудаинституцијесрпскогнародауовојРепублици,
данаспредстављајуинституцијеудијаспори.Аутор
у раду, на примерима српске дијаспоре уМађарској,
Румунији,Хрватској,СловенијииГрчкој,дајеоснове
настанкаимрежуудружењасрпскедијаспореуовим
земљама.
Кључнеречи:Срби,дијаспора,настанак,институци-
је,идентитет.

Rечдијаспора(Dιασπορά),услободномпреводу“расутосеме»,
грчког је порекла и означава припаднике једног народа који

* Научнисарадник
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живеодвојеноодматице.ПрвобитносевезивалозаГркекојису
осниваликолонијеширомСредоземља,алиодкрајапрвогвекана-
шеереоваречпосебнобивавезиваназаЈевреје.1)

Питањавезаназадијаспору,поредосталог,увексуипитања
везаназаидентитет,каколичнитакоиколективни. Једноодтих
питањајеиукојојмеригрупе(породице)изједногкултурногкру-
га,кадаседужевременалазеудругом,узаједничкиммеђусобним
контактима појединачно, или организовани у националним цен-
трима различитог типа, могу сачувати идентитет сопствене кул-
туре, односно културе земљеиз које су дошли.Свакако да нова
средина,идугживотпроведенвансопственогнационалногкруга,
значајноутиченапостојаноствластитогиколективног(национал-
ног)идентитета,анајчешћеусукобутихфеноменадолазидокон-
струкцијеткз.двојногидентитета.Каопримероваквогконструкта
можемонавестиспецифичан“културолошкисукоб”којисеготово
свакегодинеулетњиммесецимадогађанаплажамадржаваБли-
скогИстока.Наиме,уземљамаБлискогИстока,посебноупримор-
скимградовима,долазегодинамаграђаниизунутрашњостиових
земаљакаопомоћнараднаснага.Такођеуоваместадолазенаго-
дишњиодморњиховиземљаци,којирадеуземљамаЕЗидругим
срединама.Онисепопонашању,облачењуидругимкарактеристи-
камабитноразликујуодсвојихсуграђана.Дакле,наједнојстрани
су грађани, чија је одећапонашањеикомуникација одсликавала
традицијудотичнеземље,анадругојњиховиземљациистогјези-
каивере,којису,међутим,уурбанимсрединамапосебноулет-
њиммесецима,несамобилизнатнооскуднијеодевени,већсусе
разликовали и по персоналнојмимици и комуникацији.Обе ове
скупине,иакоимјеетничкикоренбиоисти,каоијезикидругека-
рактеристикенационалногидентитета,билесуипакразличите,јер
јеједнаодтихгрупаприсвојилаикултурнеелементеземаљаван
БлискогИстока,укојимајерадила.2)

Кадајеречосрпскојдијаспори,њуможемоподелитиунеко-
ликогрупа:1)НагрупукојаприпадаСредњовековнимсеобамаи
исељавањимауисточнуизападнуЕвропу;2)Староисељеништво,
коју представљају потомци исељеника који су отишли из земље
преДругогсветскограта;3)Послератнаполитичкаемиграција,тј.

1) ЈеврејисупосленеуспелогустанкапротивРимљана,билипрогањани,паједесетине
хиљадањихкренулоуизгнанствоширомтадапознатогсвета.

2) ДрМилованРадаковић,Компонентенационалногиевропскогидентитета,ИМПП,
Београд,2012,стр.87.
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Србиињиховипотомцикојисубилипринуђенинаодлазакиззе-
мљеуследпоследицаДругогсветскограта1941-1945;4)Економ-
скаемиграција:раднициразличитихзанимањаистручњацикоји
суотишлиузападноевропскеипрекоморскеземље1961-1991,у
потразизапрофесионалнимиматеријалнимуспехом;5)Избегли-
цеодратаипоследицератаубившојЈугославијиод1991.падо
данас.

У Српској дијаспори излази више листова.Међу њима нај-
старији јеАмерички србобраниСлобода.Дијаспоранасталапо-
слераспадаСФРЈ,покренулајевишелистоваичасописа.Тосуна
пример,Дијаспора(Стокхолм),Кишобран(Ванкувер),Огледалои
Новине(Торонто)итд.

ОвдећемопосебнупажњупосветитисрпскојдијаспориуМа-
ђарској,Румунији,Хрватској,3)СловенијииГрчкој.

СРПСКАДИЈАСПОРАУМАЂАРСКОЈ

Препрвогсветскограта,СрпсканасељауМађарскојбиласу
бројна.Послепрвогидругогсветскограта,бројСрбауМађарској
опада.ДанасихимауоколиниБудимпеште,СегединаиуПомо-
ришју.Већинаихживиусеоскимсрединама.Духовносредиште
СрбауМађарској јеСентандрејаукојој јеиправославнаБиску-
пија.4)

ПроменеуМађарској,којесузапочете1989.године,усфери
културедонелесуновине.Уместозваничногдржавногкултурног
монизма, званичнаБудимпешта почиње да промовише културни
плурализамиафирмацијукултурнихразлика.5)

СрпсказаједницауМађарској,једнајеодтринаестзванично
признатихнационалнихмањина.Данасјемалобројнаалиприлич-
нодинамичнагрупа.6)Премамишљењиманекихауторасавреме-

3) КадајеречоХрватској,овденеможемоговоритиокласичномтипудијаспоре,алисмо
Хрватскузбогрегионалногприступаовојтемиипакуврстилиуземљесрпскедијаспо-
ре.

4) Погледатиивидетидетаљније, дрЂуроШарошац, „СрпскиживаљуМађарској“, у
ДруштвененаукеоСрбимауМађарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,
2003,стр.77.

5) МладенаПрелић,(Н)иовде, (Н)итамо–етничкиидентитетСрбауМађарскојна
крајуXXвека,Етнографскиинститут,Београд,2008.

6) МладенаПрелић,„НекиаспектиетничкогидентитетаСрбауМађарској“,уДруштвене
наукеоСрбимауМађарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,2003,стр.81.
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ниСрбиуМађарској себе сматрају биолошким, духовнимипо-
литичкимнаследницимаСрба који су дошли саЧарнојевићевом
сеобом.7)

КаообрисичувањаидентитетаСрбауМађарској,истичусе
одржавањеипразновањеверскихобичаја,употребаматичногјези-
ка,употребуидавањеличнихименакојасувезаназанационални
идентитет, односнопретке, празновање српскихпразникаи срп-
скихфолклорнихобичаја.8)Интересантнојенапоменутидасрпска
заједницауМађарскојунајвећојмеринепризнајеинститутдвој-
ногидентитета.

Мађарскадржавајеод1993.године,закономомогућиластва-
рањемрежемањинскихсамоуправа,локалнихиједнекојабибила
централна.Теинституцијеимајуодређенуаутономијуиимајумо-
гућностзаштитеинтересаодређенихнационалнихмањина,одно-
сно одређене националнемањине.9)Новији период (мисли се на
периодод1990.године)карактеришеоснивањеСамосталногсрп-
скогдемократскогсавеза.ЦиљевиСрпскогдемократскогсавезасу:

- Представљањеизаштитаиндивидуалнихиколективних
друштвених,политичких,културних,економскихидру-
гихправаиинтересаСрбауМађарској;

- Очување и развијање националне свести, културних,
историјских,језичкихидругихтрадицијаСрбауМађар-
ској;

- РазвијањеполитичкекултуреидемократизацијекодСрба
уМађарској.10)

НајзначајнијеустановеиудружењаСрбауМађарској11)су:
- Српскоомладинскокултурноудружење(основано1991);
- Фолклорни ансамбл Табан, (настао раздвајањем јужно-
словенскихинституцијауМађарској);

- Српско позориште Јоаким Вујић из Помаза, (основано
1995);

7) Исто,стр.82.
8) Исто,стр.82.
9) ПогледатиуМладенаПрелић,„НекиаспектиетничкогидентитетаСрбауМађарској“,

уДруштвененаукеоСрбимауМађарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,
2003,стр.84.

10) ПогледатиуМладенаПрелић,„НекиаспектиетничкогидентитетаСрбауМађарској“,
уДруштвененаукеоСрбимауМађарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,
2003.

11) ДетаљнијепогледатиуМладенаПрелић,(Н)итамо(Н)иовде–етничкиидентитет
СрбауМађарскојнакрајуXXвека,Етнографскиинститут,Београд,2008,стр.152-183.
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- ИздавачкарадионицаИзданСрпскогдемократскогсаве-
за,(основана1992);

- СрпскиклубуПомазу,(основан1968);
- Српско културно удружење у Сентандреји (основано
1986);

- СрпскиклубуБудимпешти,(основан1972);
- МешовитицрквенихоризПомаза,(основан1903);
- ХорЈаворизСентандреје,(основан1902);
- Црквено-уметничкаинаучназбиркаСрпскеправославне
црквеБудимскеепархијеуСентандреји,(1964);

- ЗадужбинаЈаковИгњатовић(2002);
- ЗадужбинаУрошевићизБудимпеште,(основана1994);
- АнсамблВујичић,(основан1974);
- ФолклорнагрупаОпанкеизПомаза(основана1974);
- Локалнаетнографско-историјсказбиркаизПомаза(осно-
вана1947);

- СрпскаредакцијаРадио-Печуља,(основана1993);
- Српскенародненовине,листнастаораспадомјужносло-
венскезаједницеуМађарској.

Активна су фолклорна друштва у Батањи, Десци, Сантову,
Помазу,ЛоврииуПешти.Потребна јешира акција какобиова
друштвабилаактивнијаинаступаланесамоуМађарскојиуино-
странству,већиуСрбији.12)

Проблеми у очувању националног идентитета у Мађарској,
истијекодСрбакаоикодсвихдругихмањинскихгрупаосиммо-
ждакодРома,чијијеслучајспецифичан.Разлозирастакањасрп-
скогнационалногидентитетауМађарскојвезанјепрвенственоза
проблемсамогбројаприпадникасрпскемањинекојисепроцењу-
јенанеколикохиљада,затимзамешовитебраковеукојимадеца
и акоприхвате једанодидентитета својихродитеља,увекимају
специфичаносећајкривицеданедовољнозаступајуинационални
идентитетдругогродитеља,затимурбанизацијамађарскихселау
којимајечувањенационалногидентитета,којинијемађарски,вр-
лоотежан.Иконачно,једанврлоозбиљанпроблематојеупотреба
мађарскогјезикаунутарсрпскихпородица.

12) БоривојеРус,„КултурниживотСрбауМађарској“,уДруштвененаукеоСрбимауМа-
ђарској,СамоуправаСрбауМађарској,Будимпешта,2003,стр.133.
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СРПСКАДИЈАСПОРАУРУМУНИЈИ

УРумунијинајвећаконцентрацијасрпскогстановништвана-
лазисеупограничнимделовимаБанатаиуградуТемишвару.Ет-
ничказаједницаСрбауТемишварузабележенајејошупредтурско
време.Године2002,уградујеживело6.271.особасрпскенацио-
налности,или2,318%,одукупногстановништваграда(270.487).13)
БројСрбауградурасте,штојепоследицамиграцијаизселауград,
апарадоксалноуградукојибележипорастграђанасрпскенацио-
налностидолазидогашењанекихсрпскихорганизацијаИсмањи-
вањадруштвеногживотаизмеђуграђанасрпскенационалности.14)

ТокомисторијскихразмеђаСрпсказаједницауРумунијиима-
лајенизискушења.Самопоследругогсветскогратаакаопосле-
дица Резолуције Информбироа, страдао је велики број српских
институцијаибиопрогањандобардеограђанасрпскенационал-
ности.КаопоследицаовихразмимоилажењавеликибројСрбаје
емигрираоизРумуније.

Када је реч о друштвеним организацијама Срба у Румунији
навешћемосамооненајзначајнијекојесусконцентрисанеуграду
ТемишварукојијенајвећицентарсрпскедијаспореуРумунији.То
су:

- КњижевничасописКњижевниживот (почеодаизлази
1968.године)

- Академскокултурно-уметничкодруштвоМладост(1989)
- СрпскиаматерскиансамблЗора(1970)
- ЕмисијанасрпскомјезикунаРадиоТемишвару(1956)
- СавезСрбауРумунији(1989)

Према неким ауторима структура српских организација раз-
личитогтипа,омогућавалаједасеупојединимпериодима,готово
целокупандруштвениживотСрбауТемишвару,одвијанабазина-
ционалнеидруштвенесатисфакцијекојаимјенереткоонемогућа-
ванауширемдруштву.15)

13) МирјанаПавловић,СрбиуТемишвару,ЕтнографскиинститутСАНУ,Београд,2012,
стр.102.

14) Исто,стр.114.
15) Исто,стр.134.
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СРПСКАНАЦИОНАЛНАМАЊИНАУХРВАТСКОЈ

Према изворима Уреда за националне мањине, припадници
националнихмањинаостварујувећинуетничкихправапутемре-
довнихинституцијаРепубликеХрватскекаоивећинскихрватски
народчимесеосигуравазаштитаодасимилацијеигеотеизацијаи
омогућаваразвојкултурногиетничкогидентитетауциљуинте-
грацијеухрватскодруштво.16)

У 2001. години у РепублициХрватској пописано је 201.663
припадника српске националне мањине. Највише Срба живи на
подручјуВуковарско-сремске(31.644),Осјечко-барањске(28.866),
Сисачко-мославичке(21.617),иКарловачкежупаније(15.651).

Према Закону о удружењима (Народне новине, бр, 70/97 и
106/97)регистрованасуследећаневладинаудружењасрпскенаци-
оналнемањинекојесефинансирајуизсредставадржавногбуџета
РепубликеХрватске:

- Српскокултурнодруштво„Просвјета”,Загреб
- Српсконародновијеће,Загреб
- ЗаједницаСрбауРепублициХрватској,Загреб
- Српскидемократскифорум,Загреб
- НародновијећеСрба,Загреб
- ЗаједничкоВијећеопћина,Вуковар

ИзДржавногбуџетаРепубликеХрватске,прекоСаветазана-
ционалне мањине финансијски се помажу различити програми
шестневладинихудружењасрпскенационалнемањине.ТосуСКД
„Просвјета”,Загреб,којаостварујепрограминформисањаиизда-
ваштва,културногаматеризмаикултурнихманифестација.Про-
граминформисањаостварујештампањемдвомесечника„Просвје-
та”идечјегмесечноглиста„Бијелапчела”,тригодишњака„Ље-
тописСКДПросвјета”,„КалендарСДКПросвета”и„Артефакти”.
Уиздавачкомделусеупросекугодишњеиздаједесеткњигасрп-
скихаутораопоезији,књижевностииисторијиСрбауРепублици
Хрватској.Српски демократскифорум, Загреб делује од 1994. и

16) УРепублициХрватскојпризнатесу22националнемањинеито:Албанци,Аустријан-
ци,Бошњаци,Бугари,Црногорци,Чеси,Мађари,Македонци,Немци,Пољаци,Роми,
Румуни,Руси,Русини,Словаци,Срби,Италијани,Турци,Украјинци,ВласииЈевреји.
Пописстановништваиз2001.годинеуРепублициХрватскојјепописао331.383при-
падниканационалнихмањинаштоје7,47%уодносунаукупанбројстановништваод
4.437.460ито:Албанаца15.082(0,34%),Аустријанаца247(0,01%),Бошњака20.755
(0.47%),Бугара331.
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остварујепрограминформисањаштампањеммесечника„Иденти-
тет”,Српсконародновијеће,Загребиздајенедељник„Новости”,
Заједничковећеопштина,Вуковарусклађујеинтересесрпскена-
ционалнемањиненаподручјуВуковарско-сремскеиОсјечко-ба-
рањскежупанијеиостварујепрограмизградњеграђанскогповере-
њаинакрајуНародновијећеСрба,Загребкојештампамесечник
„Нашастварност”.

Средишње и најстарије удружење припадника српске наци-
оналнемањине јеСрпскокултурнодруштво“Просвјета”Загреб,
којејеутемељено1944.године.Делатностмујезабрањена1971.
године,каоиМатициХрватској,аобновилојерад1990.године.
ДруштвоподстичеинегујекултурниидентитетСрбаостварива-
њемпрограмакултурногаматеризмаикултурнихманифестација
у52пододбора.

ИзменамаУставаРепубликеХрватске2010. годинеупреам-
булисунаведененационалнемањинемеђукојимаиСрби.Такође,
наведенимИзменамаидопунамаУставног законаправнуособе-
ностимајуикоординацијевећанационалнихмањина.

СРПСКАДИЈАСПОРАУСЛОВЕНИЈИ

СрбиуСловенијипремапописуиз2002.године,представљају
изразитоурбанупопулацију.НајвишеихживиуопштиниЉубља-
на–13.101.особа,штопредстављатрећинуукупногбројаСрба
уСловенији.ПоредЉубљане,релативновисокпроценатсрпског
становништваналазисеуКрању,Марибору,Цељу,Копру,Велењу
иЈасеницама.17)Међуприпадницимасрпскепопулацијенајвишеје
лицасасредњомшколом(51,5%),асависоком(4,8%).18)

НајмасовнијенасељавањеСрбауСловенији,десилосе70-тих
и 80-тих годинадвадесетог века.Од1948. до 1991. уСловенију
седоселило111.905становника,одкојихје22%изСрбиједоксу
осталидошлисапростораЦрнеГореиБиХ.УСловенијиживи
око100.000.лицаправославневероисповести.19)Међутимизове
Републикебилојеиисељавањасрпскогстановништва.Речјепре

17) МиланКомац,„ПоложајСрбауСловенији“,у:Зборник,Положајиидентитетсрпске
мањинеујугоисточнојицентралнојЕвропи,САНУ,Београд,2005,стр.272.

18) IngridSlavecGradišnik,DraganaRadojčić,SrbivSloveniji,SlovenciuSrbiji,ZRCSAZU,
Institutzaslovenskonarodopisje,Ljubljana,2010.str.73.

19) http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0
%B0
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свегаолицимакојанисумоглададобијудржављанство,илису
изекономскихразлогадужииликраћивременскипериодборави-
лиуСловенији,азатимишлидаљеуАустрију,Немачку,Италију
илипакунекудругудржавуЕУ.ИзСловенијесу,такође,отишли
имногиприпадницинекадашњеЈНАичлановињиховихпороди-
ца.20)

УСловенији,Србинемајустатусмањинскезаједнице,иакона
просторимаданашњеСловенијеживе вековима,паихнеки сло-
веначкиисторичарисматрајуаутохтономмањином.21)Србинемају
школузаучењематерњегјезика,иакозањомпостојивеликапо-
треба.

НајзначајнијесрпскеорганизацијеуСловенијису:
- КултурнодруштвоСава(1989)
- ФондацијаПупин(1992)
- ЗавичајноудружењеМир(1993)
- СавезсрпскихдруштаваСловеније(2004)
- УдружењесрпскихкњижевникаСловеније(2006)
- СрпскацрквауЉубљани(2005)

МорамонапоменутидајепостојањесрпскедијаспореуСло-
венијиспецифичноуодносунадругесрпскедијаспоре.Пресвега
речјеонекадашњојРепублицинекадазаједничкедржавеЈугосла-
вије, па се одлазак уСловенијуфактички није третирао као од-
лазакуиностранство.Парадоксално,наформирањевећихгрупа
СрбауСловенији,утицалисупресвегаофицириЈНАсрпскогпо-
рекла,којисуувећојилимањојмери,сасвојимпородицамадуже
иликраћевремеборавилиуСловенији.Текондадолазеекономски
емигранти, који су уСловенију дошли из економско-социјалних
разлога,аонисууглавномбилиизБоснеиХерцеговине.Кадасе
некадашња Југославија распала, многи официри ЈНА који су се
“одомаћили”уСловенијиамногиодњихиформиралимешовите
бракове,напустилисуСловенију.

20) Детаљније, Милан Комац, „Положај Срба у Словенији“, у: Зборник, Положај и
идентитетсрпскемањинеујугоисточнојицентралнојЕвропи,САНУ,Београд,2005.

21) IngridSlavecGradišnik,DraganaRadojčić,SrbivSloveniji,SlovenciuSrbiji,ZRCSAZU,
Institutzaslovenskonarodopisje,Ljubljana,2010.str.77.
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СРПСКАДИЈАСПОРАУГРЧКОЈ

ПојавасрпскедијаспореуГрчкојновијегједатума.Њенона-
стојањевезујесеуглавномзадеведесетегодинеXXвека,кадасу
већегрупесрпскихисељеникадошлеуГрчку.Преовогпериода,
српскудијаспорууовојземљи,сачињавалајеуглавном“спортска
колонија”тј.тренерииспортистиизСрбије,којисуовдетренира-
лииигрализабогатегрчкеклубове.

Крајемдеведесетих,уГрчкојсепојачаваиприсуствопослов-
нихљудиизСрбије,којиовдекупујунекретнинеипријављујусво-
јефирмеисталноместоборавка.Упоредосањима,токомлетњих
месеци,умањимиливећимгрупамадолазеисезонскирадницииз
Србије.НекиодњихостајутрајноуГрчкој.Поредтога,сагрчким
студентимакојусуокончалистудијеуСрбији,долазииједанброј
девојакаизСрбијекаоњиховесупругеилидевојке,одкојихвећина
остаједатрајноживиуГрчкој.22)Појединиауторисматрајудасу,
поредосталог,надолазаксрпскихемигранатауГрчку,утицалии
међусобнаблагонаклоностисолидарност,иставераипростор,као
иблизинаматичнедржаве.23)

СрпскадијаспорауГрчкојјемалобројна.Међусобнаоргани-
зованост јеслаба.Премаизворима,уСолунупостојисамо један
националнисрпскиресторан,докдругакласичнаместаокупљања
емиграната,каоштосунационалнаудружења,клубовиирестора-
ниуслучајусрпскедијаспореуГрчкојнепостоје.24)

КадајеречоСрбимауГрчкој,зањихјеважноидентифико-
вањеипромоција сопственогнационалногидентитета алиупо-
себнојформи.Пресвегаониживеусамомсредиштумоћнехелен-
скекултуре,којаможеуодређеномвременскомпериодупостати
доминантна,посебноумешовитимбраковима.Требанапоменути
дасеталасемигранатакоји једошаоуГрчкутокомдеведесетих
годинаXXвека,налазиупосебноделикатнојситуацији.Наиме,у

22) Дакле,речоженскојпопулацији.БројСрбакојисеожениосаГркињамаисњимаостао
уГрчкојјенезнатан.

23) Александра Павићевић, „Два примера српске емиграције, Словенија и Грчка“, у:
Зборник,ПоложајиидентитетсрпскемањинеујугоисточнојицентралнојЕвропи,
САНУ,Београд,2005,стр.425.

24) Александра Павићевић, „Два примера српске емиграције, Словенија и Грчка“, у:
Зборник,ПоложајиидентитетсрпскемањинеујугоисточнојицентралнојЕвропи,
САНУ,Београд,2005,стр.432.
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својојнационалнојсредини,онисусеразвијалиудухујугословен-
ства,каопосебнојврстинаднационалногидентитета,укојемније
билопуноместазацрквуињенверскиидентитет.Садругестране,
нове технологије и развој механизамаЕвропске уније, начиниле
сумногеодњих,јошдоксубилиусопственојдржави,космопо-
литима.НастањивањемуГрчкој,многиодњихсусхватили,дасу
заправоусамојсвојојосновинационалносамоСрби,аврлобрзо
посматрајући грчке домаћине, и са значајем сопственог религиј-
скогидентитета,којинепредстављасамо“окренутостбогу”,већ
икарактеристикусопственогкултуролошкогкруга.Кадавећгово-
римоорелигијскомидентитету,онјезначајанусвимсрединамау
дијаспори,иврлобрзодобијаназначајучакикодонихпојединаца
којисуусвојојнационалнојсрединибилиатеисти.ЗаСрбеуГрч-
кој спознавање значаја властитог религијског идентитета јесте и
учињеницудаонправиразликууодносунаблискугрчкуцркву,
управозбогживотаусрединикојајепријатељскапремаСрбима.

***

Ниједнадијаспоранеличиједнанадругу.Јеврејскадијаспора
разликујесеодкинескеаоваопетодмексичкеилисрпске.Државе
наразненачиневодерачунаосвојојдијаспори.Акојенекаодтих
државауодређенојекономскојпреструктурацији,ондајеибрига
за дијаспорумања од оне која се очекује.Односматичне држа-
веињенедијаспоре,требалобидабудеузајамнипроцес.Утом
смислулогичнајепотребаматичнедржаведабогатипојединцииз
дијаспореулазууњенупривреду,алисадругестранепотпуноје
јаснодаидржавамораводитирачунаосвојимграђанимаванзе-
мље,којисусеустранојземљитрајнонастанили.Даклепитање
коликодијаспораможеучинитизасвојуземљу,уједнакомодносу
постављаипитањеколикоматичнадржаваможеучинитизасвоју
дијаспору.

Питањеидентитета у разматрањупроблема везаних за дија-
споруврлојеважно.Оносеможепосматратиутринивоа,каопот-
пунигубитакидентитета,каоделимичнигубитакидентитетаикао
идентитеткојијеостаоврлојак.Међутимсвеоветрикатегорије
односапреманационалномидентитету,зависепресвегаодутица-
јадругесрединеналичниидентитет.Променасредине,апосебно
акотапроменатраједуже,утичепресвеганаличниидентитет.Из
тепроменеличногидентитета,зависииодноспремаколективном
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идентитету,аонопетидеудваправца.Првијеодноспремановој
срединииодноса ја-они,адругиодноспремасопственојнацио-
налнојсрединиуодносуја-моји.

Личниидентитет јеублискомодносуи са групномприпад-
ношћу.Односно,личниидентитетчестојеуврлоблискојвезиса
друштвеномгрупомкојојпојединацприпада,ауњојједанодод-
лучујућихчинилацапредстављасоцијалнистатус.Утомсмислу,
можемо констатовати да социјални статус групе врши утицај на
свакогпојединцауњој,стварајућинатајначинвезуизмеђуличног
иколективногидентитета.25)Утомсмислу“међупростор”између
личногиколективногидентитетазаузима“социјални”идентитет.
Његов“микрокосмос”представљастварањемеђусобнихправила,
погледадатегрупенадругедруштвенегрупе,каоинамеђусобно
прожимањедатедруштвене групе садругимдруштвенимгрупа-
ма.26)

25) Увезисаовим,навешћемопримеркојијевезанзаспорт.Каданаступајууколективним
спортовима, Холанђани (на пример), уочавају се из најмање два разлога. Њихови
дресовисунаранџасти,аизмеђуименаипрезименастојисредњипрефикс“ванде”.
Бојењиховихдресоваизаједничкипрефиксизмеђуименаипрезименакојисеналази
кодвећинеХоланђанајачањиховколективниидентитет,којидаљејача(акојеоспорту
реч)њиховспортскидухиснагу,јерсуонипрепознатљивизасвеХоланђане,алииза
другерепрезентације.Међутим,свакиодњихимаисвојличниидентитет.Нијеисто
акосезовете,например,“РобертвандеХејд”,или“ЕмануелвандеВир”,односно
“МихаелвандеСмит”.Свионисуразличитикаоиндивидуеикаоспортисти.Сваки
одњихимасвојспецифичанкарактер,местоутимуизадатак.Дакле,свиониимајуи
снажанличниидентитет.Спонаколективногиличногдоводидотогадањиховапојава
изазиванедвосмислени закључак:онисуХоланђани.Алиштаакосекодпојединца
који тражи бољу плату иместо у тиму временом појаве и оваква размишљања: “У
односуна својеимеиместо где самсеродио, јабихтребалоданосимнаранџасти
дрес, али у белом ћу бити боље плаћен.” То даље може имати следећу последицу:
“Зарјеважнокојидресносим,акоодновцаживим?”Наравно,можесеићиидаље.
Уколикојеновасрединапојединцудонелаизвестаннапредак,појединацможедонети
следећизакључак“Јаносимважанбројнабеломдресу,тоје(например)бројдевет.
Нијебитноодаклесамдошао,јасамсададеветка,јасамбројдеветубеломтиму.”Да
лисмемодазакључимодаћемождаразвојглобалнихпроцеса(можда,штонамданас
свакако изгледа далеко и помало застрашујуће), довести до губитка колективног и
личногидентитета,укомећесепојавитисукобидентитет–новац,иукомећевероватно
победитиовајдруги.

26) Треба напоменути да је свака група, поштујући своја правила, склона у начелу
поједностављењусветскихспознаја.Топресвегазатоштонатајначиндатагрупасвет
прилагођавасвојимпогледима,асадругестране,затоштосеоннатајначинлакше
спознаје и тумачи.У таквимпроцесима важну улогу имају и друштвене категорије
које означавамо као стереотипе. Ако је реч о општедруштвеном идентитету, њега
можемотретиратикаоскупвишедруштвенихгрупасастављениходпојединаца,који
поштујузаједничкаправилаинормепонашања,азбиртихнормирегулишеколективне
пројекције, задатке и циљеве. Током времена, одређене норме могу се променити
илинестати,амогусепојавитиинове.Дакле,речјеокатегоријикојакрозисторију
може бити промењива.  Детаљније погледати, дрМилован Радаковић,Компоненте
националногиевропскогидентитета,ИМПП,Београд,2012.
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Српскадијаспоракаоисведијаспореимасвојеспецифично-
сти,аодкрајадеведесетихгодинадвадесетогвекаонајепостала
идруштвеноврловрлосложена.Изузимајућиполитичкуемигра-
цију која је дошла послеДругог светског рата, која је себе тре-
тиралаискључивокаосрпску,другинеидеолошкиделовисрпске
дијаспоре,углавномсубиликонцентрисанииусмераванипрема
југословенскимклубовима.ПослераспадаСФРЈугославије,фор-
мирајусеувећојмерисрпскиклубови,којисеопетумањојили
већојмериразликујуодонихсрпскихклубоваформиранихпосле
Другогсветскограта.

Долазиидопроменекласичнихпогледанадијаспору,каои
њиховихнајвећихцентара.Раниједржавесрпскедијаспореуглав-
номсубилеАустрија,Немачка,Канада,АустралијаиСАД.Уно-
вијевремеформирасеткз.регионалнадијаспора.Речјеобившим
југословенскимрепубликама,укојимасуСрбидодеведесетихго-
динаXXвекабиликонститутивнинарод,асадасууглавномдео
националнихмањинаипредстављајусрпскудијаспоруурегиону.
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MilovanRadakovic
SERBIANDIASPORAINTHEREGION

−ORIGIN,INSTITUTIONS,ANDPROBLEMS
INPRESERVINGTHEIRNATIONAL

ANDCULTURALIDENTITY
Resume

Issuesrelatedtothediaspora,amongothers,arealways
issuesrelatedtoidentity,bothpersonalandcollective.One
ofthesequestionsistowhatextentgroups(families)ofany
culturalgroup,whenmore time there in the second, the
jointmutualcontactsindividuallyororganizedinthenati-
onalcentersofdifferenttypes,canpreservetheirowncul-
turalidentity,andcultureofthecountryfromwhichthey
came.Certainlythenewenvironment,andalonglifespent
outsidetheirownnationalcircuit,significantlyaffectthe
stabilityoftheirownandcollective(national)identity,and
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ofteninconflictthesephenomenacomestotheconstruc-
tionoftheso-called.dualidentity.
AsfortheSerbianDiaspora,itcanbedividedintoseveral
groups: 1) group belonging tomedievalmigrations and
evictionsinEastandWestEurope,2)OldDiaspora,which
aredescendantsofemigrantswholeftthecountrybefore
theSecondWorldWar,3)Post-warpoliticalemigration,
ie.Serbsandtheirdescendantswhowereforcedtoleave
thecountryduetotheconsequencesoftheSecondWorld
War,1941-1945,4)economicmigration:workersofdiffe-
rentprofessionsandexpertswhowenttoWesternEurope
andoverseasfrom1961to1991,lookingforaprofessio-
nalandtangiblesuccess5)Therefugeesofwarandthe
consequences of thewar in the formerYugoslavia since
1991.untiltoday.
TheSerbiandiasporaoutmoreleaves.Amongtheoldest
AmericansrbobranandFreedom.Diasporathatfollowed
thebreakupofYugoslavia, launchedseveralnewspapers
andmagazines.Theseare, forexample,Diaspora(Stoc-
kholm),Kišobran(Vancouver),OgledaloandNovine(To-
ronto)andsoon.
TheauthorofthispaperspecialattentiontotheSerbian
Diaspora in Hungary, Romania, Croatia, Slovenia and
Greece.
WhenitcomestoHungarybeforeWorldWarI,Serbianset-
tlementsinthecountrywerenumerous.Afterthefirstand
secondworldwar,thenumberofSerbsinHungarydecre-
ases.TodaytherearearoundBudapest,SzegedandPomo-
risi.Mostofthemliveinruralareas.Thespiritualcenter
of theSerbs inHungarySzentendrewhere theOrthodox
diocese.ChangesinHungary,whichstartedin1989.,in
thesphereofculturebroughtanewspaper.Insteadofthe
officialstateculturalmonism,theofficialBudapestbegan
topromoteculturalpluralismandthepromotionofcultu-
raldiversity.
InRomania,thelargestconcentrationofSerbianpopula-
tionislocatedintheborderregionsofBanatinthecityof
Timisoara.EthnicSerbcommunityinTimisoarawasob-
servedeveninthepre-Turkishtimes.In2002,thecityhad
apopulationof6,271.personsofSerbiannationality,or
2,318%ofthetotalpopulationofthecity(270487).The
numberofSerbsinthecityisgrowingasaresultofmi-
grationfromvillagetocity,aparadoxinwhichregistered
growthofSerbiannationalityleadstoextinctionofsome
Serbianorganizationand reductionof social lifeamong
thecitizensofSerbiannationality.
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In 2001. in the Republic of Croatia listed the 201 663
membersof theSerbianminority.MostSerbs live in the
Vukovar-Srem (31,644), Osijek-Baranja (28,866), Sisak-
moslavičke(21,617),andKarlovacCounty(15,651).Ac-
cordingtosources,theOfficeforNationalMinorities,per-
sons belonging to nationalminorities form themajority
ethnicrightsthroughregularinstitutionsoftheRepublic
ofCroatiaandtheCroatmajoritynationensuringthepro-
tection of assimilation and geoteizacija and enables the
developmentofculturalandethnicidentityinordertoin-
tegrateintoCroatiansociety.
SerbsinSloveniaaccordingto2002Census.,areavery
urbanpopulation.Mostofthemliveinthemunicipalityof
Ljubljana - 13,101.people, representing one-third of the
totalnumberofSerbsinSlovenia.ApartfromLjubljana,
arelativelyhighpercentageofSerbianpopulation is lo-
catedinKranj,Maribor,Celje,Koper,VelenjeandJase-
nicama. Among the members of the Serbian population
mostpeoplewithsecondaryeducation(51.5%),andhigh
(4.8%).ThemostmassiveresettlementofSerbsinSlove-
nia,tookthe70’sand80’softhetwentiethcentury.Than
in1948.so in1991.Sloveniahavemoved111,905inha-
bitants, ofwhich22%ofSerbiaand the rest came from
MontenegroandBosniaandHerzegovina.InSloveniahas
apopulationof100,000.peopleareOrthodox.Butinthis
RepublicwastheemigrationoftheSerbianpopulation.It
isprimarilyaboutpeoplewhoarenotable toobtainci-
tizenship, or for economic reasons, a longer or shorter
periodof timespent inSlovenia,and thenwentaway to
Austria,Germany,ItalyorinanotherEUcountry.From
SloveniahavealsoleftmanymembersoftheformerJNA
andmembersoftheirfamilies.
TheemergenceofSerbiandiasporainGreeceisofrecent
date.Hereffortislinkedmainlytotheninetiesofthetwen-
tiethcentury,whenalargegroupofSerbianemigrantsca-
me toGreece.Before this perijoda, Serbiandiaspora in
thiscountry,consistedmainly“sportsColony”ie.Coac-
hesandathletesfromSerbia,whowereherecoachedand
playedforthewealthyGreekteam.
Attheendofthenineties,inGreeceincreasesthepresence
ofbusinessmen fromSerbia,whobuypropertyhereand
register their company and permanent residence. Along
with them,during thesummermonths, insmallor large
groupscomeandseasonalworkersfromSerbia.Someof
themremainpermanentlyinGreece.Inaddition,theGre-
ekstudentsthathavecompletedstudiesinSerbia,thereis
anumberofgirlsfromSerbiaastheirwivesorgirlfriends,
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mostofwhomremainpermanentlyinGreece.Someaut-
horsbelievethat,amongotherthings,thearrivalofSer-
bianimmigrantsinGreeceinfluencedandmutualsympa-
thyandsolidarity,thesamefaithandspace,andproximity
tothehomecountry.
Noneof thediasporadonot likeeachother.TheJewish
diaspora isdifferent fromtheChineseandthebackofa
MexicanorSerbian.Statesinmanywaystakecareoftheir
diaspora.Ifanyofthesecountriesinparticulareconomic
andrestructured,itisalsoaconcernfortheDiasporais
lessthanthatexpected.Theratioofthehomelandandits
diaspora, shouldbeamutualprocess. In this sense, the
logicalnecessitythemothercountrytowealthyindividu-
alsfromabroadentrancetoitseconomy,butontheother
handitisquiteclearthatthestatemusttakecareofitsci-
tizensoutofthecountry,whoareinaforeigncountryper-
manentlysettled.Sothequestionofhowthediasporacan
doforyourcountry,inthesamerelationtothequestionof
howaparentstatecanmakeitsDiaspora.
Keywords:Serbs,diaspora,foundation,institution,iden-
tity.

 Овајрадјепримљен26.априла2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.
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УКРАЈИНСКАКРИЗА,
МЕЂУНАРОДНОПРАВОИИНТЕРЕСИ

Сажетак
Референдум становникаКрима, који је довео доње
гове сецесије, а потоми до промене државног суве
ренитетаиприсаједињењаРусији,изазваојенизме
ђународно правних контраверзи, али и узбуркао без
бедноснуматрицуевропског,паиглобалногсистема
безбедности, доводећи свет у ново хладноратовско
захлађење,аполитичкиразједињенуУкрајинунаиви
цуграђанскограта.Циљовоградаједанабазиисто
ријскихчињеницагенериракакоунутрашњополитич
ке,такоиекстернеузрокекризе, који суескалирали
између„проевропског“Западаи„проруског“Истока
УкрајинеирасветлигеостратешкециљевеСједиње
нихДржаваиНАТОсавеза,саједне,иРусије,садруге
стране.Иаконасталакаоизразунутрашњихпротив
речностикризајеинтернационализовананатемељи
мамеђународногправа.„Косовскипреседан“уздрмао
јеосновемеђународногправаиствориодвојнестан
дарде,које јесвојимСаветодавниммишљењемсамо
потврдиоМеђународнисудправдеУједињенихнација.
Натајначинсилаправауступилајепредсиломмо
ћи маргинализујући међународни правни поредак, па
ћеуколикосененађедемократскикомпромисдовести
светнаивицуновогХладнограта.

* Ванреднипрофесор
** Асистент
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Кључнеречи:Украјинскакриза,Крим,„Косовскипре
седан“,проруски,евроатлантисти,међународнопра
во, Русија, Сједињене Америчке Државе, Европска
унија.

Pоследњих неколико месеци украјинска криза, осамосталење
КримаињеговоприсаједињењеРускојфедерацији,апотоми

захтевистановништваисточноукрајинскихобластизафедерали-
зацијомземљепосталисупредметнесамоунутрашњеполитич-
ких,већипланетарнихспорења.Радикализацијаукрајинскихан-
тагонизама започета у новембру 2013. кијевским „демократским
протестима Евромајдановаца“, као легитимно право грађана  на
европскубудућностУкрајинеукрилуЕвропскеуније,убрзојепре-
раслау отворенисукобсапрорускимделомстановништвакоји
заговарафедерализацијуземљекаополитичкуопцијукојаћега-
рантоватињиховаугроженанационалнаправа.

РеферендумстановникаКрима,којиједовеодоњеговесеце-
сије,апотомидопроменедржавногсуверенитетаиприсаједиње-
њаРусији,изазваојенизмеђународноправнихконтраверзи,алии
узбуркаобезбедноснуматрицуевропског,паиглобалногсистема
безбедности, доводећи свет у ново хладноратовско захлађење, а
политичкиразједињенуУкрајинунаивицуграђанскограта.

Нема сумње да је после крвавих ратних сукоба на подручју
бивше СФР Југославије деведесетих година прошлог века, а од
временарушењаБерлинскогзидадоданас,украјинскакризаиза-
зваланајвећетензијеуодносимаизмеђуводећеијединеглобалне
силеXXIвека,СједињенихАмеричкихДржава,иРусијекојаје
напутуобновесвоггеостратешкогутицајанапланетарномнивоу.
Чинисе,међутим,дајеспољнополитичкоиступањеРусије,укон-
текстуукрајинскекризе,превасходнонизизнуђенихпотезакао
изразбригезанационалнубезбедностиинтегритетсопственезе-
мље,негоизразжељезаглобалномхегемонијом.

Јер,унутарполитичкисукобиизмеђупристалицаевроинтегра-
цијаисимпатизерафедерализацијеземље(илирускихсепарати-
стакакоихназивајупривременезваничневластиУкрајине),своје
историјскекоренеимајуудржавно-правномхабитусуцарскеРуси-
јеињеномправномсукцесору-СавезуСовјетскихСоцијалистич-
кихРепублика.Садруге стране,посматрајућиставовеиучешће
земаљазападногсветаначелусаСАДуукрајинскојкризинемо-
жемосеотетиутискудајеунутарполитичкисукобуУкрајинигео-
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стратешкипројекатвестернизацијеУкрајинедиктиранинтересима
водећихдржаваЗапада.Интернационализацијакриземанифестује
сеинаразличитомтумачењуосновнихначела,какоунутрашњег,а
јошвишемеђународногправа,доводећидополаризацијеставова
у стручној и научној јавности.Украјински конфликт наставак је
тенденцијеоперманентнојрелативизацијимеђународногправног
поретказапочетогупоследњојдеценијидругогмиленијума(зло)
употребоморужанесилеНАТОалијансенападомнаСавезнурепу-
бликуЈугославијупротивноПовељиУједињенихнација.Оружана
интервенцијаНАТО-аиз1999.годинебилајеуводупроглашење
независностијужнесрпскепокрајинеитзв.„Косовскипреседан“,
каснијеоверенинеадекватномиполитикантскомјуриспрудентном
праксомMеђународногсудаправде.И,управо, тај следдогађаја
самојепотврдиоминимизирајућуснагуправаипромовисаоснагу
државнесупрематијемотивисанугеостратешкимполитичкимин-
тересимаумеђународнимодносима.Унаставкурадапокушаће-
модатихронолошкообразложењегорњиххипотеза.

ПРИКЉУЧЕЊЕЕУИЛИПРОТЕСТИ

НовембарскаодлукапредседникаВиктораЈануковичадаод-
бијеСпоразумопридруживању саЕвропскомунијом1) те да об-
новиразговорео закључењуСпоразумасаРусијомочланствуу
ЦаринскомсавезуиЕвроазијскојунијибила јесигналзадемон-
страције еврофанатика у Кијеву. Семе „наранџасте револуције“
из 2004. године поново  је проклијало, иако је одлукашефа др-
жавебилазасновананаекономскимбенефитимаУкрајинекојису
произилазилиизрускепонудезаиначекатастрофалнуситуацију
уукрајинскојпривреди.2)Украјинскиевроатлантистиодмахсудо-
билимеђународнуподршкуСАДиЕУ,па јеуследиларадикали-
зацијапротестадиктиранаполитичкимзахтевима.Неадекватнаи
непримеренареакцијазваничнихлегитимнихорганавластиУкра-
јинеситуацијуједодатнозаоштрила,аунутрашњиполитичкиан-
тагонизмидоводедосукобасаљудскимжртвама.Притоме,треба
иматиувидудаукрајинскаврхушканачелусаЈануковичемније
билапрорускиопредељена,иакојеизборедобиланабазигласова

1) ПонудаЕвропскеунијеУкрајинибилајечланствоутојмеђународнојорганизацијии
помоћзаодржавањепосусталеекономијеиугроженогсоцијалногстандардастанов-
ништва

2) РускаФедерацијапонудила јеУкрајиниповољнекредитеувисиниод15милијарди
долараииспорукугасапоценаманижимза33%одосталихкупаца.
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прорускиоријентисаногбирачкогтеласаИстоказемље.„Дотог
тренутка,јединипрорускикорациЈануковичевогрежимабилису
давање руском језику статуса ’регионалног језика’ у 2012. годи-
нииодузимањеукрајинскомфашистиСтјепануБандеристатуса
ХеројаУкрајине(штосу,додуше,одУкрајинезахтевалиПољскаи
Израел).Мимотога,односиРусијеиУкрајинебилисунапрегнути,
анаекономскомиенергетскомплануможесечакговоритиоотво-
реномсаботирањурускеполитике...“3)

Но,ито,каоинепотизаминаговештенекорупционашкеафере
уз,наравно,одбијањеЕУиприхватањереалнобољерускееконом-
скепонуде,билисуразлогзарадикализацијусукобаисменулегал-
ноизабраногпредседникаиВладе.Сменапредседникаизвршена
јесупротночлану111.УставаУкрајине,којипредвиђастрогупро-
цедуруидоношењеодлукеоразрешењуодстранеВрховнераде¾
већином.ОтудасесменаЈануковичаодстранеевроатлантистаde
iureсматрадржавнимпревратом,анелегалнимпоступкомопози-
ва.Евромајданскапривременавластукидаповраћенистатусреги-
оналногјезикарускомјезикутретирајућигакаострани,апрено-
сирускихтелевизијскихирадиопрограмасескраћују,аунеким
областимаиукидају.Отпорнелегитимнимвластимапостајеупра-
вопропорционаланучешћуекстремнихнационалистичкихгрупа,
попутДесног сектора, у спровођењунасилнихпрофашистичких
методајезичкеикултурнеукрајинизацијеифизичкогмалтретира-
њарускојезичкепопулације.Ескалацијаукрајинскогултранацио-
нализмаизазвала јереволтвећинскогпроруског становништвау
источнимделовимаземље,којијерезултираодоношењемДекла-
рацијеонезависностиКрима,апотомиреферендумастановника
областиКримаиградаСевастопољаиотцепљењаиприкључења
РускојФедерацији.ПлебисцитарноизјашњењежитељаКримани-
је,међутим,самодемократскарефлексијастановниканаактуелну
политичкуситуацијууУкрајини,већпотврдаисторијскихчиње-
ница,теисправкаполитичкихиправнихнелогичностиучињених
завремефункционисањазаједничкедржаве–СовјетскогСавеза.

3) Танасић,Никола,„Чемунасјенаучилаукрајинскакриза?“,Новасрпскаполитичками
сао,Београд,eлектронскоиздањеод27.марта2014.године.
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ИСТОРИЈАУКРАЈИНСКИХРАЗЛИКА

СтратешкиположајполуострваКримакојисеналазиусевер-
нимводамаЦрногмора,аисточномобаломизлазинаАзовскомо-
ре,определиојењеговутурбулентнуисторијутокомпоследњадва
ипомиленијума.Одантичкогдобадопредкрај18.векаКримје
биорегионалницентартрговине,алииметамногихосвајача,па
суњеговимпросторимавладалииХелени,Римљани,Византинци,
Монголи,Турци,Татари,Руси... Наиме,Кучук–Кајнарџијским
миромиз1974.годинеКримпостајенезависноханствоподпокро-
витељствомРусије,аубрзозатимМанифестомКатаринеВелике
од8.априла1783.године  КримулазиусаставРускеимперије.
Годинуданакасније1784.царицаКатаринасвојимуказомоснива
најугозападнимобаламаКримавојниградСевастопољсалуком
и адмиралитетом, бродоградилиштеми тврђавом.Од тада па до
стварањаСССР-а1922.годинеКримиСевастопољсусаставнидео
Рускеимперије,аоднастанкаСовјетскогСавезаинтегралнидео
социјалистичкерепубликеРусијекоја је инкорпориранауново-
формирануфедерацију.

Одлуком Президијума Врховног Совјета СССР из 1954. го-
динеКримскаобластпредата јенаадминистративноуправљање
Украјини4),каосовјетскојрепублици,шторускаправнатеоријаи
званичниорганиоспоравајукаопротивуставанакттадаважећим
ифедералномирепубличкимуставимаРусијеиУкрајине.Наиме,
сходночлану33.УставаРСФСРзаизменуграницарепубликеод-
носноотцепљењеделатериторијерепубликебилајепотребнаса-
гласностграђанарускерепубликеиКрима,акакојереферендум
изостаоодлукасесматраправноништавом.Овакавставизнеоје
иВрховниСовјетРускеФедерације1992.године,алинелегитим-
направнаодлукаопредајиКримаусаставУкрајине,пораспаду
СССР-а,осталајенаснази.

ГрадСевастопољ је, мање – више, делио судбинуКрима на
чијој се југозападнојобалииналази.Ипак,УказомПрезидијума
ВрховногСовјетаРСФСРиз1948.годинеонјеправноизведениз
саставаобластиКримаистављенподдиректнурепубличкунадле-

4) ПрезидијумјеодлукудонеонапредлоггенералногсекретараКПСССРНикитеХру-
шчова(иначеукрајинскогкадра),асациљемдаседоделоmКримаУкрајинисвечано
обележи300годинаодПерејасловскогспоразумаиз1654.године,којимсеисточна
УкрајинаујединиласацарскомРусијом.
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жност.Тачињеница,каониодлукаоприсаједињењуКримаРепу-
блициУкрајини,нијебилаодзначајаувремедоксубилиусаставу
заједничкедржаве.СтановнициКримасујошпрераспадаСССР
нареферендуму1991. годинепрогласили93%већиномКримску
аутономну социјалистичку совјетску републику, као интегрални
деоСССР,аДекларацијомодржавномсуверенитетуКримапро-
глашенајеуРепубликуКримиустановљенокримскодржављан-
ство.УставомустановљенисуверенитетКримаиз1992.јеправно
упитномодлукомВрховногсаветаУкрајинеукинут,иКримвраћен
у оквире административно-територијалне аутономије Украјине.
СличанправнистатусимаојеиСевастопољ,стимштојекаовојна
лукаиседиштерускеЦрноморскефлотеувећојмерибиоупућен
најурисдикцијуРускеФедерације.Притом,требаиматиувидуда
јеКрим,аСевастопољјошвише,чинилопретежнорускостанов-
ништво,логичнооријетисанокултурно-националимвредностима
матицеземље.

Распад Совјетског Савеза, почетком деведесетих година 20.
века,кадасуиРусијаиУкрајине,аидругеекссовјетскерепубли-
кепосталенезависнедржавеозначиојепрекидполитичко-правног
континуитетасаСССР-ом.Безобзиранаправнумањкавост,паи
нелегитимностакатавластиУкрајине,КримиСевастопољсуde
factoпосталисаставнидеонезависнеРепубликеУкрајине.Соб-
зиромнаогроманвојностратешкизначајСевастопоља,којијеи
седиштерускеЦрноморскефлоте,његовположајјерегулисанби-
латералнимуговоромосарадњиизмеђуУкрајинеиРусије.„Према
Великомспоразумуопријатељству,сарадњиипартнерству,којије
1997.потписанизмеђуМосквеиКијева,Русијајепризналаукра-
јинскистатусСевастопољаи територијалниинтегритетукрајин-
скедржаве,аУкрајинајеоставилаРусијиправонасевастопољску
војно-морскубазуиборавакрускеЦрноморскефлотеуКримудо
2017.“5) Априла 2010. године представници двеју држава проду-
жилисуважностнаведеногуговоратзв.Харковскимспоразумом
занаредних25година(сведо2042.самогућношћупродужењаза
нареднихпет година.Наведенеисторијскечињенице, теправно-
политички акти житеља Крима и Севастопоља, донети од стра-
нелегитимнихоргана,аинабазиреферендумскогизјашњавања
деведесетих година прошлог века од стране житеља наведених
области, указују да њихово право на самоопределење није про-

5) ЛитовкинВиктор, „Због чега је Русијипотребна базаСевастопиљ?“,Руски вјесник,
преузето11.05.2014.саhttps://twitter.com/ruskivjesnik/status/440456557025689600
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дуктсамотренутнеполитичкекризеуУкрајини,већконтинуира-
нидруштвенизахтев.Но,чинисенајвећаунутрашњадруштвена
противречностпроизилазиизхетерогеностиукрајинскихрегиона,
којасеманифестујепокултурнимдискрепанцама,саједне,исте-
пенуекономскеразвијености,садругестране.Сценариоотцепље-
ња,„рускихрегиона“,којијенапрвипогледсадаприсутан,дик-
тиранјеполитичкомдоминацијомукрајинскогЗапада,каоштоје
2004.године„наранџастареволуција“билаодговорнаполитичку
доминацијуукрајинскогИстока.Али,поредразликаукултурној
идентификацији„Западњаци“и„Руси“суинаекономскомплану
дисонантни.ИстокУкрајинепредстављаиндустријскиисировин-
скиресурсземље,докјепросперитетјугатрадиционалнобазиран
наприродно-релаксационим туристичкимпотенцијалима.Ти ре-
гионипредстављајуекономскепотенцијалеземљеиdefactoхране
остатакУкрајине, па бињихов излазак из састава земље значио
ипрестанакдонирања западнихрегиона.Уусловимаполитичке
доминацијезападнихрегиона,жељазасецесијомекспоненцијал-
норастечимесеполитичканестабилностусложњава,амогућност
настанкаграђанскогратаиподелеземљепојачава.

Украјинскеунутрашњедискрепанцегенерисанесуиспољним
утицајима.Тако САДиземљеЕвропскеунијежелеУкрајину у
саставуЕУизграђенуна западнимдемократскимвредностимаи
ослобођенурускехегемоније.Садругестране,РускаФедерација
заговарафедерализацијуземље,већанационалнаправазамањине
и војнунеутралностУкрајине. Западне земљеРусији спочитава-
јуекспанзионистичкеамбицијеиконкретандоприноспобуњеним
прорускимрегионима.Насупроттоме,Русијаполитикузападних
земаљаначелусаСАДдефинишегеостратешкиминтересиматј.
каоимперијалнуароганцијунеолибералногхегемонизма.Или,„да
будемопотпунојасницеластварокоУкрајинејестенастојањеЗа-
пададасештовишеприближиграницамаРусијеиданаједанна-
чиндођедојошјачегопкољавањаРусије.Целапричајебитказа
постсовјетскипростор,дабисеУкрајинаједномнашлауНАТО-у
идаНАТОбудештоближиМоскви,штоближеграницамаРуси-
је,дасеРусијананекиначинопколи.“6)Притомсеиједнаидруга
странапозиванастандардемеђународногправа.

6) Соколов,Григориј,„Украјина:ДалијемогућавојнаинтервенцијаНАТО-а?“,ГласРу
сије, преузето са http://web-tribune.com/tema_dana/ukrajina-da-li-je-moguca-vojna-inter-
vencija-nato-a#дана10.05.2014.
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ОДЛУКАОНЕЗАВИСНОСТИКРИМА,
УСТАВИМЕЂУНАРОДНОПРАВО

УтаквимусловимаВрховнисовјетКримадонеојеДеклараци-
јуонезависностиКриманаосновукојеје16.марта2014.године
одржанреферендум.Одукупноизашлих83,1проценатабирачког
телазаизлазакизсаставаУкрајинеизаприкључењеРускојФеде-
рацијигласалоје96,77одстогласача.Овајреферендум,нијеспор-
но,биојепротиванунитарномдржавно-правномсистемуУкраји-
не.

Свеверзијеукрајинскогустава7)дефинишуземљукаоунитар-
нудржаву са јединственимукрајинскимдржављанствомиукра-
јинскимјезиком,ачланом17важећегУставапредвиђенајезашти-
та територијалне целовитости као најважнија функција државе,
којајеобавезасвакогукрајинскогграђанина.Сходнопоглављу10
украјинскогУставаАутономнарепубликаКримсесматранеодво-
јивомделомУкрајине,асвааутономнаправаКримамогусереша-
ватисамоунепромењивимтериторијалнимоквирима земљеиу
складусаодлукамацентралнихвласти.Устав,дакле,непредвиђа
могућностизласкаКримаилинекедругеобластиизсаставаУкра-
јине,каониправонародаодноснонационалнихмањинанасамоо-
пределење.ПравонародаКриманасамоопределењенезабрањује
самоУставУкрајиненего,изведенизњега,иУставАутономнере-
публикеКримиз1998.године.

УДекларацијионезависностиКримаВрховнисовјетсе,ме-
ђутим, позвао намеђународно право, полазећи од владајућемо-
нистичкеконцепцијекојајезасновананасупрематијимеђународ-
ногнаднационалнимправом,каоделовимајединственогправног
поретка. Јер, „нелогично једадржава,у границамасвоје земље,
сматраневажећиммеђународноправилоучијемједоношењууче-
ствовала.Прематоме,немогуће јеприхватитипоставкуда једно
правиломожебитиобавезнонамеђународномплану,анеобавезно
наунутрашњем,илиобратно.“8)Ово,наравно,важиизаУкрајину,
којајекаоједанодправнихсукцесораСССРнаследилаМеђуна-

7) После стицањанезависностираспадомСССР-аУкрајина је донела триуставаи то:
1996,2004и2010.године.

8) Аврамов,Смиља,КрећаМиленко,Међународнојавноправо,Службенигласник,Бео-
град,стр.45.
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роднипактограђанскимиполитичкимправима9)иMeђународни
пактоекономским,социјалнимикултурнимправимаиз1966.го-
дине.Сходночлану1.којијеистоветануобамеђународнауговора
„свинародиимајуправонасамоопределење.Наосновуовогапра-
ва,онислободноодређујусвојполитичкистатусислободнооси-
гуравајусвојекономски,социјалниикултурниразвој.Дабипости-
глисвојециљеве,свинародимогуслободнодарасполажусвојим
богатствимаисвојимприроднимизворима,безштетепообавезе
којепроистичуизмеђународнепривреднесарадње,заснованена
принципуинтересаимеђународногправа.Једаннароднеможени
укомслучајудабуделишенсвојихвластитихсредставазаживот.“

Међутим,општеприхваћеноначеломеђународногправа-пра-
вонароданасамоопределењеиотцепљење,каоколективнољуд-
скоправо,инкомпатибилнојесапринципомтериторијалногинте-
гритетаодносноцеловитостиисуверенитетамеђународнопризна-
тих држава, као једним од постулатамеђународног јавног права
установљеногПовељомУједињенихнација.Услучајуконтрадик-
торностимеђународнихуговорамеродавно јетумачењеМеђуна-
родногсудаправдеУједињенихнацијабилодасеоноизносикао
пресуда у спорном случају или, пак, као саветодавномишљење.
Притом,„истинаједасааспектапоступкасавјетодавнамишљења
нисуистоштоипресуде.Пресудесеизричунатемељупретходно-
гапристанкаиобавезапарничнихстранадаћеихудобројвјери
извршитимакаквебиле.Алимишљењакојајенепристраснисуд-
бениорганизрекаоуконтрадикторномупоступкуипаксуаутори-
тативниисказионогаштоудатојобластијестемеђународноправо
наснази“10)

УСВЕТЛУ„КОСОВСКОГПРЕСЕДАНА“

И,управо,насаветодавномишљењеМеђународногсудаправ-
деопроглашењунезависноститакозваногКосоваиз2010.године
позваосеВрховнисовјетКримаупреамбулиДекларацијеонеза-
висности.Бавећисеопштимначелимамеђународногправаукон-
текступроглашењанзависностиСудконстатуједасуод18.века
многедржаве,апосебноколоније,самопроглашењемстекленеза-
висност.

9) ОбјављенуUnitedNationsTreatySeries(UNTS),Vol.999,str.171.
10) Деган,Владимир,Међународноправо,Жагар,Ријека,2006,стр.788.
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МеђународнисудправдеУНсеуслучајуКосоваМишљењем
изјасниоданикаквагенералназабрананаједностранопроглашење
независностинепроизилазиизнормимеђународногправа“, као
идакршењеунутрашњегзаконодавстванезначидаједошлодо
кршењамеђународногправа,пазакључуједапроглашењемнеза-
висностиКосова17.фебруара2008.нијенарушеноопштемеђу-
народноправо.МеђународнисудуСаветодавноммишљењукон-
статуједасуауториДекларацијеонезависностиКосоваделовали
изван оквира привремене администрације, као и даДекларација
ниједостављенаспецијалномпредставникугенералногсекретара
Уједињенихнацијарадиобјављивањауслужбеномгласнику.Ова-
кавполитикантскиставМеђународногсудакојије,задржавајући
сеуоквиримастрогоформалногзахтева,занемариоимперативне
изворемеђународногправа,послужиојекаооправдањеполитич-
кихпризнањанезависностиКосовадо2010,акаоправнаоснова
државама,којесуодлукуопризнањудонелепослењеговогизно-
шења.Политикадвострукихстандардаумеђународномправуна
тајначиндобилајесвојусудскупотврду.

ДекларацијаонезависностиКримапошлаје,дакле,одсудски
потврђенемеђународнепраксе, која је заснованана  тзв.Косов-
скомпреседану.ОдлукуосамопроглашењуКосовасамосталном
државом,која јесупротнаунутрашњемправномсистемуСрбије,
алииРезолуцији1244СаветабезбедностиУН,којомсепотврђује
суверености територијалнацеловитостСавезне републике Југо-
славије,западнеземљесуверификовалепризнањемсматрајућида
јеоналегитимноправоАлбанацасаКосова,тедаимнијепотреб-
насагласностцентралнихвластиРепубликеСрбије.Косовосеу
времепроглашењанезависностиналазилоподпротекторатомУН,
чијизадатакјебиодаштитећиРезолуцијуствараусловезавраћа-
њевластидржавеСрбијенасуспендованојтериторијиурукема-
тичнедржаве.Уместотога,албанскимсепаратистимадозвољено
је,мимопривременихинституцијаКосова,доношењеДекларације
онезависностиКосова.

„Подржавањетогчинанасилнесецесијеодстранемногихдр-
жава,незначиништадругодокршењеправиламеђународногпра-
ва.Међутим,збогприсуствастранихвојнихицивилнихснага,овај
чиналбанскојмањининиједонеоистинскусувереностнаКосову,
алијезатосрпскомнародунаКИМкаоидругимнеалбанцима,до-
неомногонесрећа,драстичногкршењаљудскихправа,пресвега
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културоцидиетничкочишћење,дакле,свеоно,штојебиомотиви
оправдањезаимплементацијумилитаристичкогхуманизма,војне
агресије.“11)Притом,нетребазаборавитидајеотцепљењуКосова
иМетохијеодСрбијепретходиланелегитимнаисупротнамеђуна-
родномправу78-дневнаоружанаинтервенцијаНАТО-а1999.годи-
ненаСРЈугославију.„Њомесунарушенимеђународнипринципи
предвиђенијошВестфалскимспоразумомонемешањууунутра-
шњестварисуверених држава.НападСеверноатланскеалијансе
наСРЈугославијубиојесамопараванзаостварењеспољнополи-
тичкихциљеваСАД.“12)Косовски„јединственислучај“правданје
потребом„хуманитарнеинтервенције“,анедоктриноминтервен-
ционизмаголесилепротивсуверености,штојеустварностибио.

Тимдогађајимапочелајееранедоследностиумеђународном
правудиктиранаглобалниминтервенционизмом.Извоздемокра-
тиједиктирањемкултурно-цивилизацијскихматрицаускладуса
сопственим мерилима и интересима, започет Косовским пресе-
даном,настављен је завођењемредауАвганистану (2001),Ира-
ку (2003),Либији (2011),Венецуели,Украјини...То једовелодо
селективногиинтереснодетерминисаногтумачењанормимеђу-
народногправаистварањавладавинедвострукихстандардакоји
водеурушавањумеђународногправногпоретка.13)

„Подстакнутаовимпреседаном,Русија јеавгуста2008.при-
зналанезависностЈужнеОсетијеиАбхазије,областисвећинским
рускимживљемкојесусеотцепилеодГрузије1990,односно1992.
године,узполитичкуивојнуподршкупоменутевеликесиле.Ру-
скуподршку,алибезпризнавања,ималојеиПридњестровљеко-
је се отцепило од Молдавије 1992, прихватајући стационирање
1.500рускихвојника.“14)„Косовскипреседан“уздрмаојетемеље
међународногправаикаобумерангсевраћасвојимпрвобитним
„ствараоцима“,крозтериторијалнеметаморфозеиновапрекраја-
њаграницанаевропскомконтиненту,којисловизаколевкуциви-
лизације.

11) Chomsky,Noam,NovimilitarističkihumanizamPorukeKosova,Adamić,Rijeka2003,str.
77-127.

12) Аврамовић, Ненад, „НАТО, међународни поредак и интереси“, Правни живот,
бр.13/2009,Београд,стр.1022.

13) УчешћенемачкеавијацијеуоквируНАТОваздушнихнападанаСРЈугославију1999.
годинебилојенесамопротивномеђународномправунегоисупротноУставуземље

14) Ивошевић,Зоран,„Косовскипреседснидоследностунедоследности“,Политика,Бе-
оград,05.05.2014.
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Крим,којијепокосовскомсценаријупрогласионезависност,
алисаправноутемељенијимаргументима,заснованјенапримату
праванароданасамоопределењеиотцепљењеуодносунаприн-
цип суверенитета и територијалног интегритета. Легализација
„Косовскогпреседана“увелаједвострукестандардеијошједном
потврдиласупрематијусилемоћинадсиломправа.

Украјинскакризапродубљујесе,међутим, даљереференду-
момонезависностиДоњецкеиЛуганскеобласти.Западнеземље
непризнајурезултатереферендуманаКриму,ДоњецкуиЛуган-
ску. Русија је, са друге стране, Крим прикључила у свој састав,
признајерезултатеплебисцитауДоњецкуиЛуганску,алирешење
украјинскекризевидиуфедерализацијиземље,војнојнеутрално-
стиивећимправимаисточнихрегионатеновимизборимакојеће
организовати легитимни, тренутно свргнутишеф државе. Прое-
вропскапривременавластсазападнимменторима,изакојихстоје
геостратешкиинтереси,ћетешкопристатинатакавсценарио,па
услучајузаоштравања,којејеутоку,следиобновахладноратов-
ксихтензија.ПоделаУкрајинеиприсаједињењеисточнихобласти
Русији,покримскомузору,моглобидабудеирускаПировапобеда
игубитак(пре)осталеУкрајине,садакаодоброгсуседа,апосле
вишеодтривекасуживотаузаједничкојдржави.Очитоједаспољ-
наполитикаРусијенијеекспанзионистичка,какојепредстављају
наЗападу,алиинтересинационалнебезбедности,којајеугрожена
НАТОширењемнаИстокдиктираћењенебудућепотезе.

Времепреднама ћепоказати да ли сеполитика двоструких
стандарда,којупромовишуСАДиЕУ,враћакаобумерангкодна-
говештенихреферендумаосамосталностиКаталонијеуШпанији,
ШкотскеуВеликојБританији,ВенецијеуИталији...Јер,тренут-
нигеостратешки,политички,економскиилинекидругиинтереси
немогудадиктирајуистварајуправдепреседане,којиихопре-
дељују.„Духовнеиморалневредности-оноштојеусмислутих
вредности ’праведно’ - требалобидабудесаставнидеоправног
дискурса.“15)

15) Зупанчић,M.Боштијан,Иззив2000,„Шравосредиразвреднотењавреднот“,Дело,3.
јануар2000,стр.4.
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NenadM.Avramovic,MarijanaMladenov
UKRAINECRISIS,INTERNATIONALLAWANDINTERESTS

Resume
Ukrainian political antagonisms are radicalized in No
vember2013,afterthedecisionofthepresidenttoreject
signingof theAssociationAgreementwith theEuropean
Unionandhisdecisiontoacceptthefavorableeconomic
offeroftheRussianFederationinordertoresolvethepo
litical and economic crisis. The protests of people who
supporteuroatlantism,whoseironfistwereultranationa
lists,resultedinapoliticalupheavalinwhichlegallyand
legitimatelyelectedheadofstatewasunlawfullyremoved.
Temporary government supported by the United States
and the EU launched a violent language and cultural
ukrainization endangering the rights of ethnic Russians
andproRussian population,who represent themajority
ofthepopulationofeasternUkraine.Today’scontradicti
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onsbetweenproEuropeanWestandproRussianeastern
Ukrainehave theirhistorical roots in the“stateand le
galhabitus”ofofImperialRussiaandtheSovietUnion.
TherevoltofthemajorityofproRussianpopulationinthe
easternpartsofthecountryresultedintheadoptionofthe
DeclarationofIndependenceoftheCrimea,andlaterin
referendumoftheCrimeanandSevastopolpopulationand
their secession and joining the Russian Federation. Su
premeCouncilofCrimeastatedthatthedeclarationofin
dependenceisbasedoninternationallawandtherightto
selfdeterminationofpeople,aswellason“Kosovopre
cedent”.
Socalled “Kosovomodel” represents a violation of the
internationallaw,firstlybyNATOaggressiononsovereign
andindependentFederalRepublicofYugoslaviain1999,
withoutamandateof theSecurityCouncilof theUnited
Nations, and secondly by the adoption of the unilateral
declarationofindependenceofKosovoin2008,andinter
nationalrecognitionofKosovobytheUnitedStatesand
mostEUcountries andwestern states.Mentioned inter
nationallegalprecedentin2010waslegallyempowered
byadvisoryopinionoftheInternationalCourtofJustice,
which,inaccordancewiththepoliticalinterests,decided
thatdeclarationofindependenceofKosovodidnotviolate
internationallaw.
Kosovo precedent has shaken the foundations of inter
nationallawandithadboomerangeffectsinthecaseof
Crimea,whichdeclared independence regarded to same
grounds,butthistimeinaccordancewithlegalarguments.
TheindependencereferenduminDonetskandLuganskre
giondeepens theUkrainiancrisis.Westerncountriesdo
notrecognizetheresultsofthereferendumintheCrimea,
DonetskandLugansk.Ontheotherhand,Russiarecog
nizestheresultsoftheplebisciteinDonetskandLugansk
andsupportsCrimea’sdecision to joinRussia,however,
RussiafindsthesolutionoftheUkrainiancrisisinthefe
deralizationofthecountry,militaryneutralityandgreater
rightsofeasternregions,aswellasinnewelectionswhich
should be organized by a legitimate, currently deposed
headofstate.TheproEuropeaninterimgovernmentand
itswesternmentorswithgeostrategicinterestswillhardly
agree to sucha scenario, therefore, thecaseofongoing
crisisescalationleadstotherenewalofColdWartension.
Futuretimewillshowwhetherthepolicyofdoublestan
dards,promotedbytheU.S.andEU,willhaveboomerang
effectsinthecasesofforeshadowedreferendumonthein
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dependenceofCataloniainSpain,ScotlandinUK,Venice
inItaly...
Keywords: Ukrainian crisis, Crimea, “Kosovo prece
dent”,proRussian,euroatlantism,internationallaw,Rus
sia,theUnitedStates,theEuropeanUnion.

 Овајрадјепримљен14.маја2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.јуна
2014.године.
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ЈАВНЕФИНАНСИЈЕ
ЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ

Сажетак
Финансирањелокалнихсамоуправаунашојземљиима
дугу традицију. Од добијања државне самостално
сти и настанка државних институција, уСрбији је
општинаималапосебанзначај.Каодеодржавнеор
ганизације њен значај се огледао у надлежностима,
којесусевременомпреносилесадржаве,асамимтим
и новчана средства да се те надлежности ваљано
остварују.Каконадлежноститакоијавнефинансије
углавномсубилепројектованенадржавномнивоуиз
једногцентра.
Темељифинансирањалокалне самоуправе уРепубли
циСрбијиуспостављенису1994.године.Тегодинеје
донетПрограмреконструкцијемонетарногсистема
истратегијеекономскогопоравкаСРЈугославије,ко
јијеимаозациљдазауставихиперинфлаторнакре
тањаиуспоставистабиланекономскиимонетарни
амбијент,којијебионарушенраспадомСФРЈисанк
цијамаУН.
Коначан циљ реформе локалне самоуправе у Србији
требалобидабудестварањејаке,утицајнеинезави
снелокалнесамоуправесасолиднимитранспарент
нимјавнимфинансијамаиодговарајућимкомуналним
услугамакојесуусмеренепремаграђанима.Овајциљ
може да буде постигнут само ако се спроведе аде
кватнадецентрализацијаодговорностисаодговара
јућиминструментиманарасполагању.Каорезултат,
заочекиватиједалокалневладепреузмуодговорност

* ДоцентнапредметуЈавнефинансије
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залокалнепроблеме,припремајућииимплементирају
ћиполитикеипројектекојићеподстицатидаљираз
војналокалномнивоу.
Кључне речи: јавнефинансије,финансирање локалне
самоуправе,порези,буџет,општина.

1.ПОЈАМЛОКАЛНИХЈАВНИХФИНАНСИЈА

Rечфинансије,којиједанасопштеприхваћен,потичеизлатин-
скогјезика,одречиfinatio,finaciapecuniaria,којајеозначавала

закључак,судскуодлукуилиплаћање.1)Саразвојемијачањемроб-
но-новчаниходносауупотребијеречfinationesиfinancie.Изових
речи,уФранцуској,уXVвеку,настајетерминfinancesduroi,који
јеупочеткузначиодржавниприходи,затимприходиирасходи,да
бисекаснијепрошириоусвомезначењунацелокупнодржавно-
новчанопословање,тј.надржавнупривредууопште.2)

Због великогутицајафранцуског језика, овај термин јепри-
хваћениудругимземљама,алиуобликуједнине,каоfinance,који
значиновчанопословање.Ипак,доданаснијеусвојенјединствени
називзаовуекономскудисциплину.

У земљамаенглеског говорногподручјауупотреби јеназив
PublicFinanceиFiscalPolicy.УФранцускојсууупотребидвана-
зиваSciencedesfinancesиFinancespubliques.УИталијисеупотре-
бљаваназивScienzadelleFinanze.УНемачкојFinanzwissenschaftи
Staatsfinanzwissenschaft.УРусијиГосударствениефинансии.3)

Иакоприсутнаподразличитимназивима, каоекономскади-
сциплина,финансијепредстављају једнуоднајстаријихнаучних
дисциплина.Највећузаслугузаиздвајањефинансијакаопосебне
научнедисциплине,припаданемачкомнаучникуизпрвеполовине
XIXвекаКарлХајнрихфонРај(KarlHeinrichvonRay),којијесво-
јимделомОсновифинансијскенауке(1844)издвојиофинансијеу
самосталнунаучнудисциплину.4)

Савременефинансијечинемонетарнефинансије(новац,кре-
дити,банке,берзеидр.),јавнефинансијеимеђународнефинан-

1) АлександарВ.Перић,Финансијскатеоријаиполитика,Савременаадминистрацијаи
Институтзаекономскаистраживања,Београд,1974,стр.14.

2) МомоКијановић,ЛокалнијавниприходиусистемујавнихприходаРепубликеСрбије,
Графо-картон,Пријепоље,1999,стр.16.

3) Ibid.,стр.17.
4) Ibid.
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сије.5)Наосновутога,можемозакључити,дасавременефинансије
обухватајуукупноновчанопословањеуједнојземљи.

Предметнашегинтересовањесујавнефинансије,иизтограз-
логаунаставкуовоградаћебитиречисамооовомделуфинансија.

Јавнефинансије су активност коју вршедржавниилокални
органинаосновуУставаизакона,акојасесастојиуприбављању
итрошењуматеријалнихсредставарадиостваривањаопштекори-
снихциљева.Постојемногобројнедефиницијејавнихфинансија.
Једнаоднајчешћихједаподпојмомјавнихфинансија,подразуме-
вамонаучнудисциплинукојаизучавапитањавезаназаприкупља-
њеитрошењејавнихсредстава.6)Јавнасредстваслужезаоствари-
вањедржавнихфункција.

Наосновудефиницијејавнихфинансија,можемоизвестиде-
финицијулокалнихјавнихфинансија,јерионепредстављајуак-
тивносткакодржавнихтакоилокалнихоргананаосновуУстава
изакона,акојасесастојиуприбављањуитрошењуматеријалних
средставарадиостваривањаопштекориснихциљева.Општекори-
снициљевисууовомслучајусведениналокалнинивоилокалне
непосреднепотребеграђанакојиживеирадеулокалнимсредина-
ма,алисугенералногледанозадруштвоуцелининајнепосреднији
инајважнији,јерсепреклапајусапотребамапојединца,грађанина.

Јавнефинансијеилокалнејавнефинансијесеналазеутесној
везиинемогуједнабездруге.Интензитетњиховихвезезависиод
тога,далиједржавауређенакаофедерацијаилиунитарнадржава,
каоиодтогакојијениводруштвено-економскогразвоја,какавје
политичкиипривреднисистемидруго.7)

2.ИСТОРИЈСКИРАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХЈАВНИХФИНАНСИЈА

Настанкомдржавеипојавомкласа,насталајепотребазафи-
нансијскимсредствимазаиздржавањеоружанесиле,која јеслу-
жилакакозаодбрануоднепријатељатакоизадржањеупокорно-
стипоробљенихслојева.

5) З.Бингулац,М.Јовановић,Б.Крстић,Монетарнеијавнефинансије,Мегатрендуни-
верзитетпримењенихнаука,Београд,2003,стр.271.

6) Ibid.,стр.271.
7) М.Кијановић,стр.16.
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Елементифинансијапостојалисујошупрвимкласним,тј.ро-
бовласничкимдржавама,каоштосубилеАсирија,Вавилонијаили
ЕгипатнаистокуилиГрчкаиРимуЕвропи.8)

Трошковиробовласничкихдржавафинансиранисуупрвовре-
меодпленапокоренихплемена,држава,атеккаснијеодприхода
властитихграђана.Атинајесвојепрвеприходеоствариладавањем
узакупрудниксребра,алијекасније,поштојестекламоћ,убира-
лаприхододградова-државицакојејештитилаодПерсијанаца.9)

ДржавниприходиуАтини,акаснијеиуРимубилисудоста
слични, као и механизми за наплату истих, који су се састојали
упринудијачегнадслабијим.Уследширењатериторије,асамим
тимиувећањавојскеиадминистрације,уРимунастајупотребеза
новимприходима,пасеуводепорезиназемљиште,нанаслеђе,на
прометроба,налуксузнепредмете,априсутанјеиприхододкова-
њановцаиглаварина.10)

Карактеристикафинансијауфеудалномуређењуједаседр-
жавниприходипреклапајусаличнимприходимавладара.Познати
приходивладаратогадобасурегали,накојејевладаримаоискљу-
чиво право. Регали су били бројни, али услед великих прохтева
владара,честонедовољни.Изтогразлога јављајусепорезикоји
сејављајукаосредствозаобезбеђењедодатнихприхода.Велики
владарскинаметиусловљавалисучестесукобеизмеђувладараи
племства.ТакојеуЕнглеској,којасесматраколевкомпореза,1215.
године,донетаВеликаповељаослободама(MagnaChartaLiberta-
tum)којомјеенглескоплемствоизвојевалоодлукудасебезпри-
станкапорескихобвезниканеможенаплаћиватиниједанпорез.11)

Великаповељаослободамаимапресуднуулогууразвојуло-
калнихприхода,јеруправоонадајеправовећимградовимауЕн-
глескојдаубирајупојединепорезе.

Укапиталистичкомуређењу90%државнихрасходаподмирује
сесредствимаприкупљенимнаплатомбројнихпореза.Високудео
порезауукупнимприходимадржаве,каобитнообележје јавних
финансијакапитализма,мотивисалоје једногоднајистакнутијих
представника грађанске политичке економије овога векаАмери-

8) ОбренБлагојевић,„Развојфинансијаифинансијскенауке“,Финансије,3-4/1991,стр.
100.

9) М.Кијановић,стр.18.
10) Ibid.,стр.19.
11) Ibid.,стр.20.
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канцаЈозефаШумпетерадакапиталистичкудржавуназове,,поре-
скомдржавом“.12)

Карактеристикаовогпериодајејакацентралнавласт,алиије
приметно и стварање локалних самоуправа. Вишевековна борба
напреднихевропскихнародазаослобођењеоддоминацијеједног
центрамоћи,укомејестоловаосуверен,располажућисацелокуп-
нимдржавнимапаратомибуџетом,резултовалајенастанкомло-
калнесамоуправе.Локалнусамоуправумногиправнитеоретичари
називајујединомправомдецентрализацијим,асамтерминипојам
,,самоуправа“наконтинентсудошлиизЕнглеске.13)

Терминлокалнасамоуправа(localgovernment)14)сковаојеен-
глески филозоф, творац теорије законодавства, Џереми Бентам,
употребившигапопрвипут1832.године,дабитригодинекасни-
је,1835.године,овајтерминушаоиуправно-политичкиговор,ка-
дагајеЛордЏонРаселкористиопредстављајућиЗаконоопштим
корпорацијамадоњемдомуПредставништванарода.15)

Свакалокалнасамоуправаимасвојеорганекојикојиобавља-
ју послове управе (извршавање одлука локалне самоуправе, из-
вршавањепословакојисуповерениилипренетиодвишихнивоа
власти).Органилокалнесамоуправесулокалнауправа.Локална
управајетерминфранцускогпореклаиозначавауправнеорганеу
ужимтериторијалнимјединицамаједнеземље.16)

Дабилокалнасамоуправафинансираласвојууправуиврши-
ласвојенадлежностикојесујојпренетеодцентралневласти,она
мораиматисвојејавнеприходе.Јавниприходиинадлежностило-
калнихсамоуправа,санастанкомиразвојемкапиталистичкогде-
мократскогдруштва,сусенаглоувећавали.

Уданашњевреме,надлежностилокалнихсамоуправауодре-
ђивању,утврђивањуинаплатијавнихприходабележераст,штосе
тумачикаодецентрализацијавластиилиреченоекономскимреч-
никомфискалнадецентрализацијуокојојћекаснијебитиречи.

12) БожидарЈелчић,Наукаофинансијамаифинансијскоправо,Информатор,Загреб1988,
стр.48.

13) СлободанЈовановић,Одржави–Основиједнеправнетеорије(Сабранадела,књ.8.)
БИГЗ,Београд,1990,стр.404.

14) “LocalGovernment“,InternationalEnciclopediaofPublicPolicуandAdministration,Jaу
M.Shafritz(ed.).Boulder(WestviewPress)1998,стр.1296.

15) Д.Вучетић,Д.Јанићијевић,ДецентрализацијакаополазиштедаљегразвојаСрбије,
Центарзаразвојграђанскогдруштва,,Протекта“,Ниш,2006,стр.25.

16) СлавкоИванишевић,Извршнислојулокалнојсамоуправи,Загреб,1987,стр.15-17.
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3.ИСТОРИЈСКИРАЗВОЈ
ЛОКАЛНИХЈАВНИХФИНАНСИЈАУСРБИЈИ

Развој градова у средњевековнојСрбији ињиховафискална
и свака друга ,,сувереност“, готово да се подударају са развојем
локалнихсамоуправауЕвропитогадоба.Састварањемноведр-
жавенапочеткуXIXвека,насталисуиградовииодређениоблици
локалнеитериторијалнеаутономије.Присутанјевидадминистра-
тивнотериторијалнеподеле,алијетакватериторијалнаорганиза-
цијабилазасновананаистимосноваманакојимајебилаиувреме
Отоманскеимперије.

Саразвојемдржавнеорганизације и стицањемсуверенитета
развијасеипорескисистем.СистемнепосреднихпорезауСрбији
биојерегулисанЗакономонепосреднимпорезимаиз1884.године,
којијепрвудопунуимаовећ1885.године,апоследњу(дванаесту)
1907.године,којомјеуведеношестпореза:

1.Порезназемљиште,
2.Порезназграде,
3.Порезнаприхододкапитала,
4.Порезнаприхододрадњииличнограда,
5.Порезнаобртурадњи,
6.Порезналичност.17)

Са последњом допуном Закона о непосредним порезима из
1907.године,натериторијиКраљевинеСрбијепостојалојеседам
порескихоблика.Пореднаведенихпостојаојеипорезнаобрт(вр-
стадопунскогпорезанаприносодрадње).18)

Утовремелокалнесамоуправедобијајуиодређенепринадле-
жности. Закони којима се прецизније дефинишу локална самоу-
праваилокалнејавнефинансије,уследилисупочеткомXXвекаи
тоЗаконоокружним,срескимиопштинскимбуџетимаиз1901.го-
дине,Законоопштинамаиз1903.годинеиЗаконоуређењуокруга
исрезоваиз1905.године.19)

1918. године на територији новонастале државе Краљевине
Срба,ХрватаиСловенаца,билојеуприменипетразличитихпо-

17) Б.Јелчић,РазвојјавнихфинансијауЈугославији,Правнифакултет,Загреб,1985,стр.6.
18) М.Кијановић,стр.26.
19) Ibid.,стр.27.
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рескихсистеманепосреднихпореза:српски,аустријски,мађарски,
турскиицрногорски.

НатериторијиСрбијејесведо1929.године,бионасназисрп-
скисистемнепосреднихпореза.1928.годинедонетјеЗакононе-
посреднимпорезима,којије1.јануара1929.годинеступионасна-
гу.

Иакоје1922.годинедонетЗаконообласнојисрескојсамоу-
прави,оннијеуспеодарешипроблемфинансирањасамоуправних
тела,пајеосталамогућностдаседодоношењаЗаконаосамостал-
нимпорезимаитаксама,оведажбинеуводебуџетомузодобрење
министрафинансија.Ипоредовихограничења,обласнаскупшти-
на је прописивала обласне таксе које су се плаћале за употребу,
уживањеиискоришћавањеобласнихсамоуправа.Поредовогпра-
ва,обласнескупштинесууводилеилокалнепорезепостопиод
50%,апрекоовестопетекпоодобрењуминистрафинансија.20)

ЗакономоназивуиподелиКраљевиненауправнаподручјаи
Закономобанскојуправииз1929.године,битносеутиченаразвој
фискалнедецентрализације,јерсепоменутимзаконимадозвољава
бановинамадаутврђујувластитеприходе.

Значајнораздобљеуразвојулокалнесамоуправенастајесадо-
ношењемЗаконаоопштинамаиЗаконаоградовима1933.године.
Овимзаконимаградовииопштинесумоглиуводитиприрезена
непосреднедржавнепорезеиградскеопштинскепосреднепорезе
–трошаринеитаксе.21)

Акосуопштинскиприрезинадржавненепосреднепорезе,у
буџетуопштине,билидо50%,сагласностнабуџетједаваосрески
начелникуз овлашћењебана.Ако су општинскиприрезинадр-
жавненепосреднепорезебилипреко50%сагласностједаваобан,
апрекоовестопепоодобрењуминистарфинансија.22)

Немајући покриће за своје расходе, а у немогућности да од
странедржаведобијукомпензацијузапренетепословеиустанове,
овесубилепринуђенедазаводедажбине,којесуималенајвећим
деломпрохибитивникарактеристваралецаринскеограденагра-
ницамапојединихбановина.Уизвеснимбановинамабиојепро-
писаннајвећидеотарифнихбројеваизЗаконаотаксама,асасоп-

20) Ibid,стр.28.
21) Ibid,стр.29.
22) Ibid,стр.29.
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ственимстопамастворенновитаксениизворбановскихприхода.
Такосузаистерадњепостојаледвострукетаксеидржавнеибано-
винске.Истоветанслучајбиојеисабановинскомтрошарином.23)

Без обзира, како на релативно бројне облике и врсте самоу-
правних фискалних прихода (бановинских и општинских), тако
инауоченутенденцијујачањасамоуправеупериодууочидругог
светскограта,штојепосебнодошлодоизражајауустановљавању
бановинеХрватскекаофедералнејединице,целокупнифискални
системстареЈугославијејеносиоусебикарактеристикефинанси-
јаједнеунитарноорганизованекапиталистичкедржаве.24)

Настанком друге Југославије, а са њом и промене власти и
друштвено-економскиходноса,долазидопроменаиуфискалном
систему.

Имајући у виду фазе друштвеног, економског и политичког
развојанашеземље,можеморећидасупостојалеифазеуразвоју
фискалногсистема,асамимтимилокалнихфинансија.Наоснову
тогаможемопрецизноодредитипериодеразвојалокалнихфинан-
сијауРепублициСрбији:

3.1.Периоддругеполовине1944.докраја1946.

УовомпериодупримењујусепорескиоблициизстареЈуго-
славијесаизменамакојесубилеускладусановимидејамасоци-
јалнеправде.Порескисистемимаојезациљдаобезбеди,,акуму-
лацијудржавнојпривредиисоцијалнепромене“.25)

За1946.годинуурађенјепрвибуџет,анаосновуЗаконаодр-
жавномбуџетуиз1945.године.Стварањенародноослободилачких
одборајошутокуратаисвеснаполитичкаоријентацијанањихово
изграђивањенаместостарогапараталокалнихвласти,допринели
судасепослеослобођењаправниположај,организационаструк-
тура ифункционисање народних одбора брзо регулишу и доби-
јусвојузаконскуосновицу.26)Њиховибуџетиуструктуриприхода

23) МинистарствофинансијаКраљевинеЈугославије1918-1938,Београд,1939,стр.37.
24) БожидарРаичевић,Особеностиразвојафискалногсистемауусловимафедеративног

уређењаЈугославије,Економскиинститут,Београд,1977,стр.69.
25) ДрЈованГорчић,Јавнефинансије,ЈПШтампа,радиоифилмБор,Ниш,1990,стр.269.
26) ЈованЂорђевић,Системлокалних самоуправа у Југославији,Правнифакултет,Бео-

град,1957,стр.7.
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Општедржавногбуџетау1946.годиниучествовалисуса14,49%,а
уструктурирасходаса11,08%.27)

Угодинамаобновебилојенеизбежнојаченаглашавањеједин-
ства буџетаицентрализманегосамоуправностилокалнихире-
публичкихвласати.28) Републичкиоргани суодређивалиприходе
ирасходелокалнихбуџета,пајесамимтимуовомделународним
одборимабилаускраћенасамосталност.

Структурулокалнихприходауовомпериодучинилису:при-
рези,таксе,трошаринаимеснипорез.29)

3.2.Периодод1947.до1951.

Карактеристикаовогпериодајеразрађенфинансијскисистем
коме је у потпуности подређено финансирање локалних органа
власти.Тајсистемсеодликоваојединством,централизмомиадми-
нистративнимелементима.30)

1949.годинедолазидоизменаидопунаОпштегзаконаона-
роднимодборимаиз1946.године,којимједатправниосновлокал-
номфинансирању.

Народниодборисубилиорганизованинатринивоа:основни,
којесучинилимеснииградски,односнорејонски;срескикаодру-
гостепенииобласникаотрећестепенинародниодбори.31)

Упериодуод1947-1951.просечноучешћелокалнихбуџета,
односнобуџетанародниходбора,уукупнимрасходимадржавног
буџета,износилоје12,57%.

3.3.Периодод1952.до1953.

Кључнизаконскипрописизасистемприходаовогпериодасу
Основни закон о друштвеном доприносу и порезима32) (донесен
крајем1951)иЗаконобуџетима.33)

27) КсентеБогоев,ЛокалнефинансијеЈугославије,СавезекономистаЈугославије,Београд,
1964,стр.60.

28) Ј.Ђорђевић,стр.16.
29) М.Кијановић,стр.32.
30) К.Богоев,стр.65.
31) Ј.Ђорђевић,стр.25.
32) Основнизаконодруштвеномдоприносуипорезима,СлужбенилистФНРЈ,бр.1/1952.
33) Законобуџетима,СлужбенилистФНРЈ,бр.58/1951.
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Унадлежностифедерацијејеувођењепорезаидругихприхо-
да.Саовимзаконскимпрописима,регулисанајерасподелаизвора
приходакојомсусмањенисопствениприходинародниходбораса
31%,изпретходногпериода, на 19,8%.Истовремено супорасли
заједничкиизвориприходана68,8%уместо62,2%идотацијена
11,4% уместо 6,8%из ранијег периода.У укупној буџетској по-
трошњипораслојеучешћелокалнихбуџетаса12,56%упериоду
1947/51на15,99%упериоду1952/53,аштојеималозапоследицу
падучешћарепубличкихбуџета.34)

3.4.Периодод1954.до1958.

1956. годинеизвршена јепорескареформа, чији суосновни
циљеви били економски, а то је да се изврши прерасподела по-
реског терета код земљорадника и да се комунама као политич-
ко-територијалнимјединицамадаправодаутичупрекоодређених
финансијскихинструменатанакретањепривредеуоквирусвогте-
риторијалногдомена.35)

Овомреформомуводесетаксе.36)Структурабуџетскихприхо-
данародниходборарастеукористсопственихприходаито59,6%,
заједничкиприходипадајуна25,5%,адотацијерастуна14,9%.

3.5.Периодод1958.до1965.

Крајем 1959. и почетком 1960. године извршена је буџетска
реформанаосновуЗаконаобуџетима.

Нужност ове буџетске реформе произашао је из потребе за
прерасподеломизвораприходаизмеђуразличитогнивоаполитич-
ко-територијалнихзаједницазбогсвевећихпотребаопштина,јер
суанализепоказиваледасединамикастварањабуџетскихсредста-
ваопштина,ипоредњиховогсталногпораста,некрећеускладуса
повећањемлокалнихнадлежностиупроцесудецентрализације.37)

34) К.Богоев,стр.159.
35) М.Кијановић,стр.32.
36) СлужбенилистФНРЈ,бр.6/1956.
37) М.Кијановић,стр.42.
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3.6.Периодод1965.до1971.

Уовомпериодуутврђенисуизворииврстеприходадруштве-
но-политичкихзаједница,анаосновуОсновногзаконаофинанси-
рањудруштвено-политичкихзаједницаиз1965. године.Локалне
самоуправеубирајуприходеодопштинскихдоприноса,општин-
скихпорезаиопштинскихтакси.

Највише просечно учешће у укупним буџетским приходима
ималајефедерацијаса52,0%.Затимследеопштинесапросечним
учешћемод26,4%.Просечноучешћерепубликабилојемањеод
општинаиизносилоје18,9%.Покрајинесуималенајмањепросеч-
ноучешћеодскромних2,7%.38)

3.7.Периодод1972.до1991.

Доношењемуставнихамандмана1971.годинедолазидопро-
мена у друштвено-економском и политичком систему. Уставни
амандманиодXXдоXLII,којејеСавезнаскупштинаСФРЈдонела
наУставиз1963.године,садржалисудваамандманакојисуимали
великизначајзапорескисистем.Тосубилиамандманисаознаком
XXVIIIиXXXIV.

Амандманом XXVIII сужавају се овлашћења федерације а
проширујефискалнисуверенитетрепубликаипокрајина,тј.сада
суонесубјектикојиодлучујуопорескомсистему–утврђујуизво-
реиврстеприхода.Републичким,односнопокрајинским,законом
утврђујесеподелапореза,таксаидругихдавањаизмеђурепубли-
каипокрајинанаједнојстрани,иопштинанадругојстрани.Оп-
штинесамосталноодлучујуовисинипореза,таксаидругихдава-
њакојасуњиховприходињимасамосталнорасполажу.39)

Уовомпериодукоднассепримењујемешовитисистемрас-
поделедруштвенихприхода.Утомсусистемуснажнонаглашени
елементисистемасепарацијеприхода,алиимаиелеменатасисте-
ма заједничкихприхода,итокаосистемаплаћањаодозгопрема
долетакоиплаћањаодозгопремагоре.40)

38) МатеријалниидруштвениразвојСФРЈ19471972,СЗС,Београд,1973,стр.57.
39) М.Кијановић,стр.47.
40) Б.Јелчић,стр.145.
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3.8.Периодод1992.до2000.

На почетку последње деценије XX века долази до распада
СФРЈ.1992.годиненастајеСавезнаРепубликаЈугославијаоддве
РепубликеСрбијеиЦрнеГоре.КаопоследицаратаисанкцијаУН,
1993.године,уновонасталојзаједници,долазидопотпуногслома
економскогсистема.Крајемјануара1994.годинеступиојенасна-
гуПрограмреконструкцијемонетарногсистемаистратегијееко-
номскогопоравкаЈугославије,којимсуспреченахиперинфлаторна
кретања.Уводисеновидинарсазлатномидевизномподлогоми
успостављасестабиланекономскиимонетарниамбијент.
Натаквимосноваманастајеиновисистемфинансирањајединица
локалнесамоуправеуРепублициСрбији.Основнаидејајебилада
секомуналнапотрошњафинансираизизворнихприходалокалне
самоуправе,адефинисанипословиифункцијелокалнесамоупра-
веизуступљенихпореза,азакојесеутврђујујединственинивои
потрошњенабазијединственихобјективнихкритријума.41)

Закономообезбеђивањусредставајединицамалокалнесамо-
управе,каосистемскимзаконом,којимјетадабиоуређенсистем
финансирања локалне самоуправе у Републици Србији, били су
дефинисанипословиифункцијезакојесуутврђиваниобјективни
нивоипотрошњенабази јединственихобјективнихкритеријума,
каоиначинобезбеђењасредставазањиховофинансирање.42)

ПосебнимгодишњимЗакономоучешћуопштинаиградовау
порезунапрометпроизводаиуслуга,утврђиван јеукупанобим
средставакојисеуступајединицамалокалнихсамоуправа.Истим
законскимрешењемпрописанајеистопапорезанапрометпроиз-
водаиуслугасакојомлокалнесамоуправетребадаостварепотре-
банобимсредставаито5%заопштине,10%заградовеи15%за
градБеоград.

3.9.Периодод2001.до2004.

НапочеткуXXIвекаопштинеуСрбијиувеликојмеризави-
сеодРепублике.43)Сасвеобухватнимдруштвенимиекономским

41) БранкоСтипановић,ФинансирањелокалнесамоуправеифискалноуједначавањеуРе
публициСрбији,Београд,2004,стр.3.

42) Ibid,стр.3.
43) Б.Раичевић,ФискалнаструктураРепубликеСрбије,ЗборникрадоваИницијативаза

фискалнудецентрализацијуслучајЈугославије,Магнаагенда,Београд,2001,стр.59.
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реформамазапочелесуреформеисистемафинансирањалокалне
самоуправе.Првазначајнијареформаурађенаједоношењемизме-
њеногидопуњеногЗаконаојавнимприходимаијавнимрасходи-
ма.44)

Изменамаовогзакона,мењасекарактерпојединихуступље-
нихпореза.

Одукупно6пореза,којисудатадабилиурежимутрансфер-
нихсредстава,4порезасупреведенаурежимуступљенихпореза
(порезодпољопривреде,порезнаимовину,порезнанаслеђеипо-
клонеипорезнапреносапсолутнихправа).Преостала2пореза,
којасуосталаурежимутрансфернихсредставаитодеопорезана
зарадеувисиниод5%идеопорезанапрометробаиуслуга,имала
суулогууједначавањависинесредставаизмеђујединицалокалне
самоуправе.45)

Поменутимзакономизмењенајеиприпадностодређенихпо-
реза,којеРепубликауступаопштинамаиградовимаито:

- порезнаимовину,уместо25%,општинамаиградовима
уступасе100%;

- боравишнатакса,такођеуместо80%,општинамаиградо-
вимауступасе100%;

- значајноповећањеприходаопштинеиградовиостварују
икрозповећањестопепорезанапреносапсолутнихпра-
васа3на5%.

Од посебног значаја за финансирање локалне самоуправе је
доношењеЗаконаопорезунафондзарада,46)којимсеуводипореза
нафондзарада,каолокалнипорез,којисујединицелокалнесамо-
управемогледауводесвојомодлуком.Стопаовогпорезамаксими-
зиранајенанивоуод3,5%.47)

После октобарских догађаја 2000. године, у склопу реформ-
ских потеза нове власти, једно од приоритетнихместа заузимао
јеЗаконолокалнојсамоуправи.48)Законједонетувремевеликих
ограничења наслеђеног правно-политичког система, неповољног
економскогстањаивеликогсиромаштвавећегделапопулације.

44) Законојавнимприходимаирасходима,СлужбенигласникРС,бр.76/1991,4119/92-
др.закон,18/1993,22/1993-испр.,37/1993,67/1993,45/1994,42/1998,54/1999,22/2001,
9/2002-др.закон,87/2002-др.закон,33/2004и135/2004-др.закон).

45) Б.Стипановић,стр.5-6.
46) Законопорезунафондзарада,СлужбенигласникРС,бр.27/01.
47) Б.Стипановић,стр.5-6.
48) Законолокалнојсамоуправи,СлужбенигласникРС,бр.129/2007.
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ПретпоставкенакојимајесачињендеоЗаконаолокалнојса-
моуправикојисеодносинафинансирањелокалнесамоуправесу:
прихватањеевропскеповељеолокалнојсамоуправи,крозутеме-
љењедостигнућауразвојулокалнесамоуправеуСрбији,уважава-
њеекономскестварностиСрбије,јачањефинансијскеифискалне
самосталностилокалнесамоуправе,системфинансирањасебази-
ранамоделуизворнихиуступљенихприхода,уградњаелемена-
та подршке предузетништву локалне самоуправе, успоставља се
финансијско изравнање између Републике и локалне самоупра-
ве, уградња елемената солидарности према економски слабијим
имањеразвијенимлокалнимсамоуправамаисмањењефункција
локалнесамоуправе,уградњаелеменатасолидарностипремаеко-
номски слабијим и мање развијеним локалним самоуправама и
смањењефункцијајединицалокалнесамоуправеуодносунапо-
стојећестање.

Претпоставке на којима је сачињен Закон о локалној самоу-
правикојисетичефинансирањасуследеће:

- поштовање решења европске повеље о локалној самоу-
прави;

- уважавање достигнућа у развоју локалне самоуправе у
Србији;

- уважавањеекономскестварностиСрбије;
- јачањефинансијскеифискалнесамосталностијединица
локалнесамоуправе;

- системфинансирањасебазиранамоделузаједницепри-
ходаимоделувластитихприходакаобазичниммоделима
(изворнииуступљениприходи);

- јединицамалокалнесамоуправеприпадајујавниприходи
чијајеосновицаслабомобилнаикојисулакоуочљиви;

- уградња елемената компетитивности и подршке преду-
зетништвујединицалокалнесамоуправе;

- финансијскоизравнањесеуспостављаизмеђуРепублике
ијединицалокалнесамоуправеиизмеђујединицалокал-
несамоуправепосебноуградскимзаједницама;

- уградња елемената солидарности према економски сла-
бијим,неразвијенимимањимјединицамалокалнесамоу-
праве;и

- битносенеповећавајуфункцијејединицалокалнесамоу-
правеуодносунапостојећестање.49)

49) АндреашВигвари,Основитеориједржавногбуџетаифинансијскипословисамоупра
ва,НовиСад,2003,стр.172.
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Усвајањемоваквогконцептастворенисуусловидаседођедо
потпуноновогиконцепцијскидругачијегосновафинансирањало-
калнесамоуправеуодносунасистемфинансирањаопштинаигра-
довакојијепостојаоуСрбијидо2000.године.Законолокалној
самоуправијепрошириоиобогатиофункцијелокалнихзаједница,
ојачавшиизворењенеекономскеифинансијскесамосталности.50)

Најважније промене, које су од значаја за повећање обима
средставајединицалокалнесамоуправе,судаопштинамаиградо-
вима,припадајуувисиниод100%,шестуступљенихпореза,који
суупретходномпериодуприпадалибуџетуРепублике,ито:

- порезнаприходеодсамосталнеделатности;
- порезнаприходеоднепокретности;
- порезнаприходеоддавањаузакуппокретнихствари;
- порезнадобиткеодигаранасрећу;
- порезнаприходеодосигурањалица;
- порезнадругеприходепремачлану85Законаопорезуна
доходакграђана.

Повећанојеучешћеопштинаупорезунапрометса5на8%.51)

3.10.Периодод2004.до2007.

Овајпериодкарактеришузаконикојимајезаустављенадина-
микајачањафискалнесамосталностилокалнихсамоуправа.2004.
годинеусвојенису:

- ЗаконоукидањуЗаконаопорезунафондзарада,52)којије
ступионаснагу1.јула2004.године;и

- Закон о порезу на додату вредност,53) који је ступио на
снагу1.јануара2005.године.

Приходиодпорезанафондзарадбилису100%приходлокал-
нихбуџета,аумасиукупнихприходалокалнихсамоуправауче-
ствовалисуса20%.Такођезначајанприходбиојеиодукупнесуме
уплаћеногпорезанапрометробаиуслуга,којијепрестаодава-
жиступањемЗаконаопорезунадодатувредност.Каопривремено
решење,којимјетребалокомпензоватигубитак,биојегодишњи

50) СнежанаЂорђевић,Модернизацијалокалнесамоуправеивласти,ЗборникЛокалнаде
мократијастањеиперспективе,Магнаагенда,Београд,2002,стр.136-137.

51) Б.Стипановић,стр.6.
52) 55ЗаконопрестанкуважењаЗаконаопорезунафондзарада,СлужбенигласникРС,

бр.33/2004.
53) Законопорезунадодатувредност,СлужбенигласникРС,бр.84/2004;86/2004–испр.,

61/2005,61/2007и93/2012.
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законорасподелитрансфернихсредставаизбуџетаРепубликеСр-
бијекојимјеуређенодајединицамалокалнесамоуправеприпадне
додатниудеоупорезуназарадеувисиниод25%.

3.11.Периодод2007.доданас.

У јулу 2006. године Народна Скупштина Републике Србије
усвојилајеЗаконофинансирањулокалнесамоуправе54)којијесту-
пионаснагу27.јула2006.године,акојијепочеосаприменомод1.
јануара2007.године.ДаномпочеткаприменеЗаконаофинансира-
њулокалнесамоуправепрестоједаважиодељакV.Финансирање
пословајединицелокалнесамоуправесачл.77-104.Законаоло-
калнојсамоуправи,којијеправнорегулисаофинансирањелокалне
самоуправеуСрбији.

Законофинансирањулокалнесамоуправенијеповећаомасу
новчаних средстава за локалне самоуправе,што је најављивано,
већјепредвидеовећипреносбуџетскихсредставасиромашнијим
општинаманатеретбогатијихопштина.Предвидеојепоредизвор-
нихиуступљенихприхода,које јепредвиђаоиЗаконолокалној
самоуправи,итрансфере.Новинајеиповеравањенаплатепореза
наимовинулокалнојсамоуправи(којијеовимзакономпостаоњен
изворниприход).

Сложенаикомплекснаматеријафинансирањалокалнесамоу-
правеуРепублициСрбијијеправноуређена:

- Закономојавнимприходимаијавнимрасходима;
- Закономофинансирањулокалнесамоуправе;
- Закономобуџетскомсистему.

НајважнијеодредбеофинансирањулокалнихзаједницауРе-
публициСрбијисадржанесууЗаконуофинансирањулокалнеса-
моуправе.

РепубликаСрбијајесвимлокалнимсамоуправама,од1.јану-
ара2007.године,наосновуЗаконаофинансирањулокалнесамоу-
праве,55)пренелаовлашћења,даутврђују,наплаћујуиконтролишу
сопственеизворнеприходе.Упоменутомзаконуиуранијемтексту
наведенисусвиизворниприходилокалнесамоуправе,остварени
нањенојтериторији,којиприпадајубуџетулокалнесамоуправе.

54) Законофинансирањулокалнесамоуправе,СлужбенигласникРС,бр.62/2006,47/2011
и93/2012.

55) Ibid.
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Дабилокалнасамоуправа,пренетаовлашћења,моглаупот-
пуностидаобавља,неопходно једауоквирусвојеуправеобра-
зујепосебнуорганизационујединицу–локалнупорескуадмини-
страцију,којаћебитинадлежназаутврђивање,наплатуиконтролу
сопственихизворнихприхода.

За образовање локалне пореске администрације и у потпу-
ностипреузимањенадлежностиупогледуутврђивања,наплатеи
контролесопственихизворнихприхода,Законофинансирањуло-
калнесамоуправе,јепредвидеопериододдвегодине,од1.јану-
ара2007.до31.децембра2008.године.Уовомпериодулокалне
самоуправесубилеуобавезидаобразују својелокалнепореске
администрације и у потпуности преузму утврђивање, наплату и
контролусопственихизворнихприхода.Локалнесамоуправекоје
тада,нисубилеоспособљенезавршењенаведенихнадлежности,
сходноодредбичлана61.став1.Законаофинансирањулокалне
самоуправе,56)моглесудасаПорескомуправомзакључеуговоро
пружањутехничкеидругепомоћиуделуадминистрирањањених
изворнихприхода.

Упоменутомпериодуоддвегодине,Порескауправа јепру-
жалатехничку,стручнуидругупомоћсвимлокалнимсамоупра-
вамауциљупотпуногостварењанаплатеиконтролесопствених
изворнихприхода.ОдсвихлокалнихсамоуправауРепублициСр-
бији, напочетку2009. године, само43локалне самоуправе суу
потпуностипреузелеутврђивање,наплатуиконтролусопствених
изворнихприхода,штојемањеодједнечетвртинеодукупногбро-
јалокалнихсамоуправа,дабипочетком2010.годинесвелокалне
самоуправеуРепублициСрбији,прекосвојихадминистрација,у
потпуностиоствариваленаплатуиконтролусопственихизворних
прихода.

Овајподатакговориотренутнимкапацитетималокалнихса-
моуправауРепублициСрбији,штостварадилему;

- да ли се сафискалномдецентрализацијом уРепублици
Србијипоранило?

- далијеРепублициСрбијипотребнафискалнадецентра-
лизација?

Овапитањанастајукаопоследицанеприпремљеностилокал-
нихсамоуправазафискалнудецентрализацију,којауСрбијини-
једобилапунупримену,(јерсадржаветребапренетиналокални

56) Ibid.
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нивоиадминистрирањепорезананаслеђеипоклоне,каоипорез
напреносапсолутнихправа).Дилемуонаставкуфискалнедецен-
трализацијепоспешујеиставпојединих,развијених,земаљаЕУда
јавнефинансијетребацентрализовати,примерДанске.

2007.годинеНароднаСкупштинаРепубликеСрбијеусвојила
је:

- изменеЗаконаопорезиманаимовину57)којимјесмањена
порескастопакодпорезананаслеђеипоклонеипореза
напреносапсолутнихправаса5%на2,5%;и

- изменуЗаконаоПДВ-у58)којомсевласнициманаимеку-
пљеногпрвогстана,враћаизносплаћеногпорезанадода-
тувредностувисиниод8%.

Овеизменезаконодавацјеправдаотимедатребастимулисати
младебрачнепароведасеодлучезакуповинусвогпрвогстана,а
државаћеимвратитиновацодплаћеногПДВ-акојиммогуопре-
митистанизасноватисвоједомаћинство.Тимебисепоспешило
и грађевинарство, а узповољнебанкарскекредитеи субвенцио-
нисанедржавнекредитепокренулачитавапривреда (индустрија
намештаја,грађевинскогматеријала,текстила,дрвно-прерађивач-
кикомплексидр.)Овеповољностиодносилесусеикодкуповине
старихстанова,чијомсепродајомплаћаопорезнапреносапсо-
лутнихправа, а неПДВ. За куповину свогпрвог стана купцима
јевраћаниизноспорезанапреносапсолутнихправа,ауслучају
датонијебиопрвистан,смањењеод50%односноса5%на2,5%
напроцењенииутврђениизносвредностистана,замногејебио
стимуланс.

ИзменамаЗаконаопорезиманаимовину59)дошло једодра-
стичног смањења прихода локалних самоуправа од уступљених
приходапорезананаслеђеипоклонеипорезанапреносапсолут-
нихправаза50%.

Овојебиододатнимотивлокалнимсамоуправамадасеобра-
зујулокалнепорескеадминистрацијеипокренуакцијуупогледу

57) Закон о порезима на имовину,Службени  гласникРС, бр. 26/2001,Службени лист
СРЈ,бр.42/2002-одлукаСУСиСлужбенигласникРС,бр.80/2002,135/2004,61/2007,
5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012-одлукаУСи47/2013.

58) Законопорезунадодатувредност,СлужбенигласникРС,бр.84/2004;86/2004–испр.,
61/2005,61/2007и93/2012.

59) Закон о порезима на имовину,Службени  гласникРС, бр. 26/2001,Службени лист
СРЈ,бр.42/2002-одлукаСУСиСлужбенигласникРС,бр.80/2002,135/2004,61/2007,
5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012-одлукаУСи47/2013.
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бољегажурирањанепокретностинатеренуибољенаплатепореза
наимовину.

Године 2011.НароднаСкупштина РепубликеСрбије усвоји-
лајеизменуЗаконофинансирањулокалнесамоуправе60)иизмену
Законаопорезунадоходакграђана61)којисуступилинаснагу1.
октобратегодинеисакојимаједошлодопрерасподелеуступље-
нихприходаодпорезанадоходакграђана,којиплаћајупослодав-
цинаимеисплаћенихнетозарадазапосленима.Дотихизмена,од
укупнонаплаћеногпорезанадоходакграђана60%јеишлобуџету
државе,а40%буџетулокалнесамоуправегдезапослениимапре-
бивалиште.Овимзаконскимизменамаготоводаједуплиранизнос
новчанихсредставаодпорезанадоходакграђана,којисеуступа
локалнимсамоуправама,такодасеступањемнаснагуовихизме-
на80%одовогпорезауступабуџетималокалнихсамоуправама,а
20%државномбуџету,осимуслучајуградаБеоградачијембуџету
припада70%,аостатакидеубуџетРепубликеСрбије.

Крајеммаја2013.годинеНароднаСкупштинаРепубликеСр-
бијеусвојилајесетпорескихзаконаодкојихсузабуџетелокалних
самоуправанајважнијеизменеЗаконаопорезунадоходакграђа-
на62)иизменеЗаконаопорезиманаимовину.63)

ИзменеЗаконаопорезунадоходакграђана64)односесенасма-
њењепореске стопе овогпореског облика која сада уместо12%
износи10%.Овимзаконскимрешењемподигнутјеиизноснеопо-
резивогделазарадена11.000динара.Овазаконскарешењаправ-
данасупобољшањемпривредногамбијентаибољихусловарада
послодаваца.Смањењемстопеовогпорескогобликаиподизање
износанеопорезивогделазарадебуџетРепубликеСрбије,апосеб-
нобуџетилокалнихсамоуправaуСрбији,имаћезначајандефицит

60) Законофинансирањулокалнесамоуправе,СлужбенигласникРС,бр.62/2006,47/2011
и93/2012.

61) Законопорезунадоходакграђана,Службени гласникРС,бр.24/2001,80/2002,бр.
80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010,
50/2011,91/2011-одлукаУС,7/2012–усклађенидин.изн.,93/2012,114/2012-одлука
УС,8/2013-усклађенидин.изн.и47/2013.

62) Ibid.
63) Закон о порезима на имовину,Службени  гласникРС, бр. 26/2001,Службени лист

СРЈ,бр.42/2002-одлукаСУСиСлужбенигласникРС,бр.80/2002,135/2004,61/2007,
5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012-одлукаУСи47/2013.

64) Законопорезунадоходакграђана,Службени гласникРС,бр.24/2001,80/2002,бр.
80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010,
50/2011,91/2011-одлукаУС,7/2012–усклађенидин.изн.,93/2012,114/2012-одлука
УС,8/2013-усклађенидин.изн.и47/2013.
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новчанихсредстава.СаизменамаЗаконаопорезиманаимовину65)
законодавацјежелеодатајминусубуџетиманадокнади,алиима-
јући у виду да је на целој територији РепубликеСрбије у 2012.
годининаплаћеносвега14,2милијардединара66)одовогпореског
обликаи100%повећањепорескестопекодпорезанаимовину,на-
слеђа,поклонаипреносаапсолутнихправанебиублажиломинус
буџетималокалнихсамоуправа,којићенастатисасмањењемпри-
ходаодпорезаназараде.

***
Финансирањелокалнихсамоуправаунашојземљиимадугу

традицију. Од добијања државне самосталности и настанка др-
жавнихинституција,уСрбији јеопштинаималапосебанзначај.
Каодеодржавнеорганизације значај општине сеогледаоунад-
лежностима,којесујој,сапротекомвремена,садржаве,свевише
преношене,асањимаиновчанасредствакакобисепренетенад-
лежностиуспешновршиле.Каконадлежноститакоијавнефинан-
сијеуглавномсубилепројектованенадржавномнивоуизједног
центра.

ТемељифинансирањалокалнесамоуправеуРепублициСрби-
ји,успостављенису1994.године.ТегодинеједонетПрограмом
реконструкцијемонетарногсистемаистратегијеекономскогопо-
равкаСР Југославије, који је имао за циљ да заустави хиперин-
флаторнакретањаиуспоставистабиланекономскиимонетарни
амбијент,којијебионарушенсараспадомСФРЈисанкцијамаУН.

КоначанциљреформелокалнесамоуправеуСрбијетребада
буде стварање јаке, утицајнеинезависне локалне самоуправе са
солиднимитранспарентнимјавнимфинансијамаиодговарајућим
комуналнимуслугамакојесуусмеренепремаграђанима.Овајциљ
можедабудепостигнутсамоакосеспроведеадекватнадецентра-
лизација одговорности са одговарајућим инструментима на рас-
полагању.Каорезултат,заочекиватиједалокалневладепреузму
одговорностзалокалнепроблеме,припремајућииимплементира-

65) Законопорезиманаимовину,СлужбенигласникРС,бр.26/2001,СлужбенилистСРЈ,
бр. 42/2002 - одлукаСУСиСлужбени  гласникРС, бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009,101/2010,24/2011,78/2011,57/2012-одлукаУСи47/2013.

66) ПодатакизСКГО(СталнаКонференцијаградоваиопштина)
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јућиполитикуипројектекојићеподстицатидаљиразвојналокал-
номнивоу.
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DragutinRadosavljevic
PUBLICFINANCESOFLOCALGOVERNMENT

Resume
Realautonomy lies in realauthorityandfiscal indepen
dence.RepublicofSerbia,withitslongandrichtradition
oflocalselfgovernment,isbuildingthelocalselfgovern
mentsystemtowhichittransfersapartofitsauthorities
andauthoritiesinthefiscalpolicy.Likenotmanycountri
esintheEUandintheneighborhood,Serbiahasadopted
theLowonfinancingoflocalselfgovernment,asthelaw
thatforeseesalllocalselfgovernment’srevenues:source
revenues;cededrevenues;transfers:incomeunderborro
wingsandotherrevenues;andincomeestablishedunder
otherlaws.
Themanner, procedure and realization of each of these
typesofincomearegivenindetail.Certaintypesofinco
mehaveforthefirsttimebeentreatedinoutlegallitera
ture.
Thispaperexplainsincomeoflocalselfgovernmentinthe
RepublicofSerbia.Itfollowsthehistoricaldevelopmentof
localpublicfinancesintheworld,localpublicfinancesin
Serbia,budget,borrowingsoflocalselfgovernments,lo
calselfgovernments’taxadministration,fiscaldecentrali
zationinSerbia,intheneighborhoodandinEurope.Inthe
RepublicofSerbia,allocationoffinancialmeansfromthe
centralleveltowardsthelocalselfgovernmentisdonein
ordertoachieveahigherlevelofmacroeconomicstability
inthecountry.Localofficialnowfaceachallengeinthe
shortestpossible,orlongtermperiodtofindnewmethods
formanagementanddivisionoffundsinthemostefficient
andmostsuccessfulway.
LocalgovernmentsinSerbiacurrentlyfacenumerouspro
blems.Inthepast,utilizationoffundsusedtobedirected
to theareaswhich the localofficials tobe themost im
portant,withoutmuchconsultationwiththecitizens.This
principle isnowbeingchanged,but theinheritedeffects
stillrepresentthechallengeforthelocalofficialsandpo
licymakersonalllevelsofpower.
Comprehensive changes that are currently being im
plemented in Serbia are placingmunicipalities one step
ahead,inthesenseofchangesandnewsolutions,especi
allyintheareaoffundingandbudgetingatthelocallevel.
Localselfgovernment is the levelofauthorityclosest to
thecitizensthushavingthegreatestresponsibilitytowards
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them,whichisthereasonmoretointroducenewreforms.
Thebudgetsareimportantbecausetheyrepresentthemir
ror of authority.Properly preparedand carriedout, the
budgetsareshowingthecitizenshowtheirmoneyshallbe
spent,whowillbenefitfromitandhowmuchitwillcost
them.Transparentbudgetarysystemsbasedontheseprin
ciplesarethemostimportantkeyfordemocraticreforms.
Thispapergivesascientificcontributiontotheelabora
tionandclarificationofthispartofpublicfinances,revie
wingthecurrentstatusandpredictingfuturedevelopment
ingivingnewfiscalauthoritiestolocalselfgovernments
intheRepublicofSerbia.
Keywords:publicfinances, localselfgovernmentfinan
cing,taxes,budget,municipality.

 Овајрадјепримљен28.априла2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.
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НиколаЛакић*
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РЕПУБЛИКАСРБИЈАУКОНТЕКСТУ
ЕНЕРГЕТСКО-КЛИМАТСКЕПОЛИТИКЕЕУ:

РАЗВОЈЗЕЛЕНЕЕКОНОМИЈЕ
УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Сажетак
ЦиљрадајеанализаположајаРепубликеСрбијеуод
носунаенергетскециљевеЕвропскеунијекрозприказ
потенцијалаимеразаразвојзеленеекономијекаоодго
воранаизазовеупроцесуприступања.ЕУјеусвајањем
енергетскоклиматскогпакета2008.годинезапочела
својеврсну“новуиндустријскуреволуцију”.Србија је
2006. године потписивањем “Уговора о Енергетској
заједници”измеђуЕУидржаваизрегионаЈугоисточ
неЕвропевећпосталасекторскиинтегрисанауЕУи
уједносеобавезаланаимплементацијудирективаЕУ
из области енергетике,животне средине, конкурен
цијеиобновљивихизвораенергије.Србијасесуочава
сабројнимизазовимаизобластиенергетике:висока
енергетска увозна зависност, угљеничноенергетска
зависност,маластопаенергетскеефикасностиине
довољно либерализована цена енергије. Тренутно се
Србијаналазимеђу10угљеникнајинтензивнијихпри
вреда у свету.ОдСрбије, као државе која је канди
датзачланствоуЕУ,очекујеседауведеуправљање
климатскимпроменама.Затопоследњидеорадаса
гледавапотенцијале,препрекеимогућемере зараз
војпосткарбонскогдруштвауСрбијикаоимператив
садашњеггеолошкогпериода.Развојекономскогпри
ступаууправљањуклиматскимпроменамапредста
вљазаинтензивноугљеничнуинеефикаснупривреду

* ДокторанднаФакултетуполитичкихнаукаУниверзитетауБеограду.



-246-

РЕПУБЛИКАСРБИЈАУКОНТЕКСТУНиколаЛакић

Србијенеискоришћенуекономскумогућност.Инстру
менталнорационалналогикаеколошкемодернизације
Србијеогледалабисе,независноодпроцесаприступа
њаЕУ,употенцијалномутицајунасоциоекономске
варијаблеутренуткудугепривреднестагнацијенаше
земље.Радјеуметодолошкомсмислузаснованнако
ришћењу: научних радова, публикација, стратешких
изаконскихдокумената,извештајаипубликацијаци
вилногсектора.
Кључне речи: Србија, ЕУ, приступање Србије ЕУ,
енергетика, климатске промене, Уговор о Енергет
ској заједници, животна средина, зелена економија,
финансије.

Pостепеноусвајањефосилнихгорива,првоугљаикаснијенаф-
теигаса,довелоједотрансформацијеполитичкеекономијеса

резултатомодвајањаљудскогживотаодприроднихциклуса,или
штоКарлМарксназива“метаболичкираскол”.1)Самоугаљипри-
роднигасданассекористезагенерисање70%електричнеенер-
гијеиодговорнисузапроизводњускоро40%емисијеантропо-
генихштетнихгасовастакленебаште(GHG).Енергетскисистем
заснованнафосилнимгоривимаипродукцијиемисија гасоваса
ефектомстакленебаштеуколиконастависаснабдевањеменергије
ууобичајеномсценарију(businessasusual)довешћедонарушава-
њагео-биохемијскихциклусаицелокупнеглобалнебезбедности.2)

EУпрепознавшичињеницудатренутнаенергетскапарадигма
представљанеодрживостањевећдужевреме,марта2007.године
увелајеновуенергетскуполитикуодлукомнаСаветудасеинте-
гришуклиматскаиенергетскаполитика.3)Дугорочноопредељење
ЕУпредстављанастојањедасеекономскирастраздвојиодкори-
шћењафосилнихгоривауциљуредукцијештетнихемисијагасова
за80-95%до2050.године.ЕУсезбогцелокупнихактивностии
праксивидикаоводећиполитичкиактерумеђународнимодноси-

1) SimonDalby,“ThePoliticalEconomyofClimateSecurity”,Draftpaperforaworkshopon
PoliticalEconomy,StateTransformationandtheNewSecurityAgenda,QueenMaryUni-
versity,London,March7-8,2013.Осавременостикаооквирувеликихдостигнућаалии
отуђења,експлоатацијеизагађивањаприродеслојевитопишеЛуисМамфорд.Погле-
датиу:КарелТурза,ЛуисМамфорд:Једнакритикамодерности,Заводзауџбеникеи
наставнасредства,Београд,1998.

2) RobSwart,“Securityrisksofglobalenvironmentalchanges”,GlobalEnvironmentalChange
,vol.6,no.3/1997,стр.187-88.

3) FrankUmbach,“TheEUandGermany’sPoliciesonClimateChange”,inedition:Global
WarmingandClimateChange:ProspectsandPoliciesinAsiaandEurope(edited:Antonio
Marquina),PalgraveMacmillan,London,2010),стр.232.
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мазасузбијањеефекатаклиматскихпроменанаекономскикори-
станначин.

РепубликаСрбија је2006. годинератификацијом“Уговорао
оснивањуЕнергетске заједнице”измеђуЕУидржава југоисточ-
неЕвропе“нео-функционалистичкомлогиком”посталасекторски
интегрисанауЕУ.4)Србијајекаоуговорнастранапреузелаобавезу
улагања у трансформацију “запуштеног” и неодрживог енергет-
скогсистема.УСрбијијеинтензитетемисијегасовастакленеба-
штеуодносунанационалнипроизводвећивишеодпетпутаизнад
светскогпросекаиземљајевећизложенапоследицамаглобалног
процесаклиматскихпроменазначајнимувећањемгодишњихтем-
ператураупериодуодпоследњихдвадесетгодинаисмањењемпа-
давинаулетњемпериоду.5)ОдСрбије,каодржавекојајекандидат
зачланствоуЕУ,очекујесе,измеђуосталог,дауведеуправљање
климатскимпроменамауенергетскомсекторуидиверзификујеиз-
вореснабдевањаенергијом.6)

Развој економског приступа у управљању климатским про-
менамаипојава тржнишнихмеханизамапредстављају заинтен-
зивноугљеничнуинеефикаснупривредуСрбијенеискоришћену
економскумогућност.7)ЕкономскимоделразвојаСрбијестогаби
требаодаукључиутржиште“природникапитал”климатскогси-
стема. Развијање рационално-инструменталног приступа према
потенцијалној еколошкојмодернизацијиСрбије сводина биланс
дабиутилизацијаогромнихпотенцијалаобновљивихизвораенер-
гијеиприменамераенергетскеефикасности,осимдоприносаси-
гурностиснабдевањаенергијомиублажавањаклиматскихпроме-
на,ималаутицајаинасоцио-економскеваријаблеутренуткудуге
привреднестагнације.

4) ВишеосекторскојинтеграцијиземаљајугоисточнеЕвропеу:StephanRenner,“TheEn-
ergyCommunityofSoutheastEurope:Aneo-functionalistprojectofregionalintegration”,
EuropeanIntegrationonlinePapers13,2009.

5) АлександарКовачевић,“МестоиулогаСрбијеупроцесуклиматскихпромена”,узбор-
нику:Климатскепромене:студијеианализе,ЕвропскипокретСрбија,Београд,2010,
стр.147,158.

6) “АспектиклиматскихпроменауразвојуенергетскогсекторауСрбији”,бр.129767/Ц/
СЕР/РС,ЕУРОПЕАИД,Београд,2012,стр.25.

7) Погледатиу:“StudyonAchievementsandPerspectivestowardsaGreenEconomyandSu-
stainableGrowthinSerbia”,UNDP/UNEP,2012.
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ЕНЕРГЕТСКОКЛИМАТСКАПОЛИТИКАЕУ

Интегрисана платформа за енергетску политику Европске
унијепрвипут јеистакнутанаЕвропскомсавету2005.годинеу
ХемптонКорту(HamptonCourt).Променуправцаразвојаенерге-
тикеозначилоједоношењеЗеленекњиге,позивомнановеиници-
јативеиприступеенергетскојполитици,пледирајућинасигурност
снабдевања,либерализованоенергетскотржиштеиобновљивеиз-
вореенергије.8)Увезисаклиматскимпроменама,предвиђеноједа
биизостанакмеразаредукцијуемисијештетнихгасовадокраја
овогвекаподиглопросечнутемпературеураспонуод1,6до5,8
степениЦелзијуса.КлиматскепроменесеуЕУразматрајукаојед-
нооднајважнијихбезбедноснихпретњиу21.векукоје“директно
угрожавају европске интересе” и носе безбедносне импликације
нарегионалнуиглобалнустабилностиљудскубезбедност.9)Евро-
пајевећдоживела,сапросечнимповећањемтемпературезаоко1
степенЦелзијусаодпреиндустријскогпериодавећеповећањетем-
пературеодсветскогпросеказаоко0,74степениЦелзијуса.Даље
повећ́ањетемпературеможедаимаозбиљнепоследицепооблике
животаувидусуша,шумскихпожара,дезертификације,смањења
пољопривреднепродуктивностииобалскихпоплаванаМедитера-
ну,каоигубиткабиодиверзитетаикатастрофалнихизливањарека
уцентралнојијугоисточнојЕвропи.10)Сходноризицима,ЕУстра-
тегијуублажавањаклиматскихпроменазасниванапринципура-
дикалнепроменепроизводње,трансформацијеикоришћењаенер-
гије,докекономскирастиенергетскубезбедностчестонаглашава
на климатски прихватљивији начин.11) Европска комисија једино

8) “GreenPaper:AEuropeanStrategyforSustainable,CompetitiveandSecureEnergy”,COM
(2006)105,EuropeanCommission,Brussels,2006,стр.4-5.

9) Дана14.марта2008.годинеВисокипредставникзаспољнуполитикуибезбедности
ЕвропскаКомисијапредставилисудокумент“Климатскепроменеимеђународнабез-
бедност”.Климатскепроменесусеопазилекаонеповратаниуглавномнепредвидиви
процес,адиректнепоследицеклиматскихпромена,иакосесатешкоћоммогусигурно
предвидети,претпостављаседамогубитикатализаторили“мултипликаторпретњи”.
У:FrankUmbach,“TheEUandGermany’sPoliciesonClimateChange”,оп.цит..,стр.231.

10) ArnoBehrensandChristianEgenhofer,“RethinkingEuropeanClimateChangePolicy”,in
edition:TowardaCommonEuropeanUnionEnergyPolicy:Problems,Progress,andPro
spects (edited:VickiL.Birchfield,JohnS.Duffield),PalgraveMacmillan,London,2011,
стр.219.

11) David Toke and Sevasti- EleniVezirgiannidou, “The relationship between climate chan-
geandenergysecurity:keyissuesandconclusions”,EnvironmentalPolitics,vol.22,no.
4/2013,стр.542.
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решењезанужнодугорочноопредељењеублажавањаклиматских
променавидиудекарбонизацијиекономије.12)Уциљуњеногдо-
стизања,европскадруштваћенужноморатидапреиспитајуначи-
ненакојисеконзумираенергијаиизвршенеопходнеполитичке,
социјалне,технолошкеибихејвиоралнепромене.

Укључивањепитањаклиматскихпроменауенергетскуполи-
тикусвојматеријалниизразпрвипутдобија2007.годинеусваја-
њемуЕвропскомсавету“Акционогпланазаенергијуупериоду
од2007.до2009.”Одтадајезапочетопажљивоусмеравањеенер-
гетскеполитикеЕУнабалансуизмеђутрипараметра:сигурност
снабдевања,конкурентностизаштитаживотнесредине.Потпуна
интеграцијаклиматскеиенергетскеполитикеконачниформални
израздобијадецембра2008.годинеусвајањем“пакетаоклимии
енергетици”.Договореноједасекроздирективепримене20-20-20
циљеви:смањитиза20%емисијегасовасаефектомстакленеба-
штедо2020.уодносуна1990.годину,повећатиза20%енергет-
скуефикасностуЕУидостићи20%обновљивихизвораенергије
уукупнојпотрошњиенергијеусвимземљамачланицамаЕУдо
2020.године.Пакетозначавасвојеврсну“новуиндустријскурево-
луцију”уенергетскојполитици,доводећиЕУдоводећегполитич-
когактерстваусузбијањуефекатаклиматскихпромена.

Принцип енергетске ефикасности стављен је у само језгро
енергетскестратегије.13)Уужемсмислу,енергетскaефикасностсе
односи намере и технологије којеper se воде камањој употре-
би енергије у обезбеђивању услуга у односу на стандардни или
нормални унос енергије. Стога, мерама енергетске ефикасности
консеквентномогудасеостварујуипобољшавајуенергетскабез-
бедност,профитабилностиконкурентностиндустријеисмањење
укупногутицајаенергетскогсекторанаклиматскепромене.14) У
ЕУјепосебноистакнутодаенергетскаефикасносттребадабуде

12) “Energyroadmap2050”,COM(2011)885,EuropeanCommission,Brussels,2011,стр.3.
13) “Energy2020:Astrategyforcompetitive,sustainableandsecureenergy”,COM(2010)639,

EuropeanCommision,Brussels,2010,стр.6.ЈошнапредстављањуЗеленекњигеиз2005.
годиненарочитојеистакнутоодстранекомесаразаенергетикуАндрисаПиебалада
енергетскаефикасносттребадабудеприоритетуследутврђенеквантитативнепроце-
не“даје20%брутопотрошњеенергијеуЕвропинепотребноизгубљено”.Погледати
опширнијеу:JorgenHenningsen,“EnergySavingsandEfficiency”, inedition:Towarda
CommonEuropeanUnionEnergyPolicy:Problems,Progress,andProspects(edited:Vicki
L.Birchfield,JohnS.Duffield),PalgraveMacmillan,London,2011,стр.131.

14) Најснажнији инструментЕУ о ефикасном коришћењу крајње енергије је директива
2006/32/ЕКчијијециљуштедаенергијеод9%до2016.године.Директиваносиназив
“Ефикаснокоришћењеенергијеукрајњојпотрошњииенергетскеуслуге”.
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усмеренаусекторесанајвећимпотенцијалимазастварањеуште-
да.ЗакључциСаветаод10.јуна2011.годинео“Планузаенергет-
скуефикасност”истичудазградарствочини40%финалнепотро-
шњеенергијеи представљасекторсанајвећимпотенцијаломза
уштедуенергијеиемисијаштетнихгасова.15)Такође,превенција
емисијевеликихколичинаCО2уатмосферуможенарочитодасе
остварујепосредствомефикаснетехнологијеИздвајањеисклади-
штењеугљеника(carboncaptureandstorage)којаомогућаваиздва-
јањеиеколошкибезбедногеолошкоскладиштењеугљен-диоксида
емитованогодстраневеликихелектрана.16)

Подједнако важну улогу у циљу рационализације употребе
фосилнихгориваисмањивањанегативногеколошкогутицајаима-
јупотенцијалиобновљивихизвораенергије.17)Обновљивиизвори
каониско-угљеничнаенергијапредстављајуважаноквирзаодр-
живију будућност у којем државе чланице, на основу директиве
2009/28/ЕК,имајуобавезудапроизводеунапреддоговорениудео
енергије из обновљивих извора да Европска унија у целини до-
бијанајмање20%одукупнепотрошњеенергиједо2020.године.
Сценарио декарбонизације економије посебно указују да су гре-
јањеихлађењеодвиталногзначајаупроцесупроменепотрошње
енергије.18) Декарбонизација ћ́е захтевати посебно већ́и удео би-
омасеупроизводњитоплотнеенергијеиелектричнеструје. Јаке
мереподршкезаобновљивеизворе,према“Енергетскомпутоказу
до2050.”,могудадоведудоњиховогвисокогучешћаубрутофи-
налнојпотрошњиенергије(75%до2050)иапсолутногучешћ́ау
потрошњиелектричнеенергијеувредностиод97%.19)

ИакоЕУимајасаноквирсинергичкогуправљањаенергетике
иклиматскихпроменаутврђеннапотражњизаефикаснијомини-
ско-угљеничноменергијом,Европасеодувекослањаланаспољно
снабдевањеизвораенергије,посебнонаприроднигаскојићеоста-

15) Одсуштинскеважностијестепобољшањеенергетскеефикасностиузградарствукако
бисесмањилапотражњазаенергијом.Аутоматскибисеумањилаупотребафосилних
гориваугенерацијиструјеипроизводњитоплотнеенергије.Вишеу:BurtonRichter,
BeyondSmokeandMirrors:ClimateChangeandEnergy in the21stCentury,Cambridge
UniversityPress,Cambridge,2012,стр.94.

16) Директива Европске уније о геолошком складиштењу угљен-диоксида 2009/31/ЕК
прописујеправниоквир.

17) Обновљивиизвориенергијесу:биомаса,хидроенергија,енергијаветра,соларнаенер-
гија,геотермалнаенергија,итд.

18) “Energyroadmap2050”,COM(2011)885,оп.цит.,стр.11.
19) Ibidem,стр.7.
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тииубудућностифундаменталанзаевропскуенергетскубезбед-
ност.ЗатопосебнудимензијуенергетскеполитикеЕУчининасто-
јањедасереализујепаневропскаенергетсказаједницакреирањем
јединственогунутрашњегтржиштаиекстернимширењемједин-
ственогевропскогенергетскогпростора.20)Потписивање“Уговора
оЕнергетској заједници”измеђуЕУидржаваизрегиона Југои-
сточнеЕвропе2005.годинеуАтиниважизапрвипримерсектор-
скеинтеграцијеиширењеприменеacquiscommunautaireванЕУ.

ЕНЕРГЕТСКОСТАЊЕИИЗАЗОВИРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ
УПРОЦЕСУПРИСТУПАЊАЕУ

СрбијајекаоуговорнастранаЕнергетскезаједницеискорачи-
ла према целовитој интеграцији у јединствено енергетско тржи-
штеЕУитимесеобавезаланаимплементацијудирективаЕУиз
областиенергетике,животнесредине,конкуренцијеиобновљивих
извораенергије.Међутим,енергетикасаучествовањемоко20%
уформирањунационалногпроизводаисаблизуполовинеуфор-
мирањубуџетапредстављанајвећупојединачнупривреднуграну
РепубликеСрбије.21)Из тога се да закључити да ће процес при-
ступногпреговарањасаЕУуобластиенергетикеесенцијалноби-
тинајзначајнијипроцесимајућиувидуда је енергетиканајвећа
привреднагранаукојојсе,измеђуосталог,пресликавају“способ-
ностидржавногуправљањаумногимдругимобластимаукључују-
ћииљудскаправа,заштитепотрошача,владавинуправа,заштиту
животнесредине,смањењесиромаштваидруго”.22)Каотренутне
критичне тачке енергетике Србије одређујем: увозна зависност,
висока угљенично-енергетска зависност, мала стопа енергетске
ефикасностиинедовољнолиберализованотржиштеенергије.Ср-
бијуупроцесупридруживањаочекујуциљевиенергетскеполитике
попоменутојформули“трипута20до2020”.Будућиразвојенер-
гетикеСрбијепретпостављаћепонајвишестварањеинтегрисаног
икомпетитивногенергетскогтржишта,привлачењеинвестицијаи
обезбеђењесигурногснабдевањаенергијомдиверзификацијомиз-
вораснабдевањасаминималнимефектимапоживотнусредину.

20) StephanRenner,“TheEnergyCommunityofSoutheastEurope:Aneo-functionalistproject
ofregionalintegration”,EuropeanIntegrationonlinePapers13,2009.

21) Енергетика,ЕвропскипокретСрбија,Београд,2010,стр.125.
22) Ibidem,124.
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ЗаЕУглавнициљенергетскеполитикетребадабудепоузда-
но,сигурно,ефикасноиквалитетноснабдевањеенергијомиенер-
гентима.Утврђивањесаобјективногстановиштадалиенергетско
стање Србије води неизвесности, несигурности или рањивости,
претежнозависиодкомбинацијеследећихваријабли:исцрпљива-
њедомаћихресурса,зависностекономијеидруштваодпојединих
енергетскихресурса,локацијастранихизвораенергијезаснабде-
вањеиспособностдржаведабрзоповратиснабдевањеенергије.23)

Стратегија националне безбедности означава “неизбежан
трендисцрпљивањаизворанеобновљивихенергетскихресурсакао
реалнуосновуугрожавања енергетскебезбедностииизазов ста-
билностиибезбедностидржаве”.24)“Стратегијаразвојаенергетике
РепубликеСрбиједо2015.”годинетакођеконстатуједасуобим
иструктураенергетскихрезервииресурсаСрбијевеоманеповољ-
ни,штавише,диспропорцијеизмеђугеолошкихиексплоатацио-
нихрезервиугља,нафтеиприродноггасауказујуна“могућене-
извесностиурасполагањуовимрезервамаунаредномпериоду”.25)
Србијаизпрепознатихразлогазатоиулазиувисокуувознузави-
сностоденергијеиенергената.Увозназависностјеизносила33,5
%у2010. години,док јепројектованаувозна зависност за2008.
годинуодлазилаина42%.26)Врлоизраженаувозназависностпо-
стојиусекторимаприродноггаса,нафтеинафтнихдеривата,чије
укупнерезервеизносемањеод1%одукупнихгеолошкихрезерви
Србије.27)Услучајуприродноггаса,владатенденцијаапсолутног
везивањазарускигас.ЦелокупанпотенцијалСрбијеугасупри-
ближавасефазиексплоатације.Потребнеколичинеприродногга-
сау2013.годинипланиранесудасеобезбедеса17%издомаће
производњеи83%изувоза.28)Нафтасе,садругестране,обезбе-

23) Какосепомоћуваријаблиутврђујеенергетскаперспективаједнеземље,погледатиу:
MichaelWesley,PowerPlays:EnergyandAustralia’sSecurity,AustralianStrategicPolicy
Institute,Barton,2007,стр.21.

24) “СтратегијанационалнебезбедностиРепубликеСрбије”,бр.88,СлужбенигласникРе
публикеСрбије,Београд,2009,стр.10.

25) “СтратегијаразвојаенергетикеРепубликеСрбиједо2015.године”,бр.44,Службени
гласникРепубликеСрбије,Београд,2005,стр.9.

26) “НацртстратегијеразвојаенергетикеРепубликеСрбијезапериоддо2025.годинеса
пројекцијамадо2030.године”,Министарствоенергетике,развојаизаштитеживотне
срединеиРударско-геолошкифакултет,Београд,2013,стр.31.

27) Ibidem,9.
28) “ЕнергетскибилансРепубликеСрбијеза2013.годину”,бр.56,СлужбенигласникРе

публикеСрбије,Београд,2013,стр.5.
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диласа43%издомаћепроизводњеи57%одукупнихпотребаиз
увоза.Међутим,Србијанемастратешкерезервенафтеинафтних
деривата,већсамозалихеизРобнихрезерви,којесекористеуслу-
чајупривременихпотешкоћаснабдевањаенергијом.Непостојање
стратешкихрезервирефлектујеслабуспособностдржаведабрзо
поврати снабдевање енергије у условимапоремећаја снабдевања
енергијом.ЕУјеполазећиодзначајасигурностиснабдевањаиди-
верзификацијеизвораснабдевањаприхватиладирективу2006/67/
ЕКоутврђивањуобавезедржавачланицадаодржавајуминималне
резерве сирове нафте и нафтнихдеривата у трајању од 90 дана.
Изградњаобавезнестратешкерезервенафтепредстављаћепосе-
банизазовзадугорочнусигурностснабдевањаенергијомСрбије
ињеномприступањуЕУ.

СекторелектричнеенергијеуСрбијипосебноизражавазави-
сностоддомаћегугља.Премапараметрима“Енергетскогбиланса
РепубликеСрбијеза2013.годину”угаљуструктурипроизводње
примарне енергије, са резервама од 92% у укупним билансним
резервама, највише учествује са 69 %, док је као улазни енер-
гентусистемутрансформацијенајзаступљенијиса64%.29)Наста-
вакексплоатациједомаћегнеквалитетноглигнитазапроизводњу
електричнеенергијемогаобидапредстављапроблемгледаноиз
перспективеклиматскихпромена.СрбијасепремаподацимаМе-
ђународнеагенцијезаенергетикуиз2009.годиненалазивећмеђу
10угљеникнајинтензивнијихпривредаусвету.30)ОдСрбије,као
државекоја јекандидат зачланствоуЕУ,очекиваћеседауведе
управљањеклиматскимпроменама,нарочитоуенергетскомсекто-
ру,сациљемдасмањивисокнивоемисијаугљеникасвојепривре-
де.Можесерећидаставдржавекандидатапремаклиматскимпро-
менамаиграврлозначајнуулогуусамомпроцесуприступања.31)
Другимречима,оддржавекандидатабисеочекивалодапредузи-
мамереикоракекојеимајувећизахватодонихкојесунепосредно
прописаненасталимобавезамаиважећимпрописима.32)Међутим,
идаљевисокоучешћелигнитаупроизводњиелектричнеенергије
захтевајаснијуопредељеностиспремностенергетскихкомпанија
заубрзанијуприменуефикаснијихтехнологија.Наискуствузема-

29) Ibidem,12.
30) “АспектиклиматскихпроменауразвојуенергетскогсекторауСрбији”,бр.129767/Ц/

СЕР/РС,ЕУРОПЕАИД,Београд,2012,стр.17.
31) Енергетика,оп.цит.,стр.23.
32) Ibidem,23.
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љачланица јасно јеуочљиводаприпремазадирективу2009/31/
ЕК о геолошком складиштењу угљен-диоксида (CSS директива)
требанедвосмисленоипрецизнодасепланира,којејошнијени
започетоуСрбији,акојеизискујеприпремузаправнутранспо-
зицијуиподношењезначајнихфинансијскихтрошковадодавања
технологијеИздвајањеискладиштењеугљеникатермоелектрана-
ма.Каоалтернативаконтинуиранојзависностиодугља,ширапри-
менаИздвајањаискладиштењаугљеникабимогладасмањиеми-
сијезавишеод80%.33)Садругестране,постојивеликипотенцијал
засмањењеемисијагасовасаефектомстакленебаштеупримени
мераенергетскеефикасности.

Повећањеенергетскеефикасностиупроизводњиикоришће-
њуенергије,осимаспектасмањењаутицајаенергетскогсистема
наживотнусредину,значајнојепресвегазбогусклађивањапро-
изводњеенергијесареалнимпотребамасекторапотрошње.34)Ста-
ње енергетске ефикасностиуСрбији је у таквомлошемизгледу
да стопа енергетске ефикасностиизносичак2,5путаниженего
у земљама ЕУ. Неодговарајућем нивоу енергетске ефикасности
уСрбији сведочи и чињеница да губици у преносу и дистрибу-
цији електричне енергије износе 19% и спадају међу највеће у
Европи.35)  Проблему енергетске ефикасности понајвише допри-
носи75%постојећихзградаизграђенихсистемомбрзеградњеу
временусоцијалистичкеобновеземљекадасенијеводилорачуна
оенергетскојефикасности.36)Тоједопринелодапросечнапотро-
шњаенергијеу зградамауСрбијибудепреко150kWh/m² годи-
шње,докуевропскимземљамаизносииспод50kWh/m².37)Укуп-
напотрошњаелектричнеенергијепосекторимаотпадазато56%
надомаћинства,а65%одтогакористисезагрејањепросторау
стамбеномфонду.38)Будућидасустамбениобјектиизграђенипре
итокомседамдесетихиосамдесетихгодинабезилисанеадекват-

33) “АспектиклиматскихпроменауразвојуенергетскогсекторауСрбији”,оп.цит.,стр.
12.

34) ЗоранЖивковић,Предлогмеразафинансирањеенергетскеефикасностиузградар
ствууСрбији,Грађевинскакњига,Београд,2011,стр.83.

35) ДраганУгринов,СнежанаКоматина-ПетровићиАлександерСтојанов,“Могућности
експлоатациједепонијскогибиогасакаообновљивогизвораенергијеуСрбији”,За
штитаматеријала,вол.53,бр.4/2012,стр.380.

36) ДрагославШумарац,“ЕнергетскаефикасностзградауСрбији-стањеиперспективе”,
Термотехника,36/2010.

37) ДрагославШумарац,“ЕнергетскаефикасностзградауСрбији-стањеиперспективе”,
оп.цит.,стр.12.

38) “ПрвиакционипланзаенергетскуефикасностРепубликеСрбијезапериодод2010.до
2012.године”,Београд,јун2010,стр.13.Интернет,http://www.ms.gov.rs/?wpfb_dl=246.
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номтермоизолацијом,ониданаспредстављајунајвећипроблему
погледупотрошњеенергијеиемисијеCО2,ауистовремеивели-
киресурсипотенцијалзауштедуенергије,смањењенегативног
утицајаенергетикенаживотнусрединуистварањедруштвенеко-
ристизапошљавањaстановништвауреновацијииадаптацијиобје-
ката,каоипроизводњиматеријалаиопреме.39)Тренутнодоступ-
немереенергетскеефикасностипремастатистициБАСФ-амогу
укупносмањитикоришћењеенергијеузградамаидо80%.40)

Нанискуенергетскуефикасностиврлонискуефикасностко-
ришћењаенергијеуСрбијипосебноуказујеенергетскиинтензи-
тетилипотрошњаенергијепојединицибрутодомаћегпроизвода
којаједотрипутавећанегоуЕУ.41)Високапотрошњаенергијеу
Србијипоследицајепресвеганерационалногкоришћењаенерги-
јеудомаћинствимазаширокуупотребукаорезултатдепресиране
ценеинеслагањаценаелектричнеенергијеуодносунадругеенер-
гентеуследдугепривреднестагнацијеземље.

Таконизакстепененергетскеефикасности враћаточакеко-
номскогразвојауназад.42)Неефикаснокоришћењеенергијепред-
стављаограничавајућифакторзаконкурентностпривредеисма-
њење сиромаштва.43) Кључне околности које доприносе бржем
приближавањуибржемукључивањуземљеуевропскеинтеграци-
јеуправосусмањењесиромаштва,незапосленостииодговарајући
ниво привредне развијености и конкурентности.44) Остваривање
наведенихциљеванеостваривојеуСрбијибезвишеструкогпове-
ћањаенергетскеефикасностиуциљусмањењарасипањаенерги-

39) ЗоранЖивковић,Предлогмеразафинансирањеенергетскеефикасностиузградар
ствууСрбији,оп.цит.,стр.37.Потенцијалиенергетскеефикасностимогусепосматра-
тикаоресурсземље.

40) JerryYudelson,GreenBuildingA toZ:Understanding theLanguageofGreenBuilding ,
NewSocietyPublishers,GabriolaIsland,2007,стр.191.Узацелу,енергетскаефикасност
јеодсуштинскогзначајазаенергетско-еколошкубезбедностСрбијеакосеузмеукон-
сидерацијуподатакда је вишеод90%производње топлотне енергије у системима
даљинскоггрејањазаснованонакоришћењу(увозних)фосилнихгорива,доксеуЕУ
фосилнагоривакористеза15%производњетоплотнеенергије.Зградемогудапобољ-
шају енергетскуефикасностичакапроксимативнодостигнуnetzero потрошњуфо-
силнихгоривапосредствомефикаснијеизолације,искоришћавањаприроднеенергије
(соларнипанели)ибољеконтролеклиматскихусловау зградипомоћу ефикаснијег
застакљивања,природнеклиматизације,пасивногосветљавањаидругихенергетски
ефикаснихмера.

41) Енергетика,оп.цит.,стр.125.
42) СеленаПјешивац, “Енергетска ефикасност, корпоративна друштвена одговорност и

одрживиразвој”,Термотехника,вол.35/2009,стр.43.
43) Енергетика,оп.цит.,126.
44) Ibidem,126.
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јеуширокојупотребиисуштинскелиберализацијеценеенергије,
јерјесатржишнимформирањемценеенергијемогућеостварити
неопходнепроменеуфиналнојпотрошњииусмеритиенергетску
потрошњунаодрживијиначин.“Достигнутинивоценеелектрич-
не енергије за екстернеиспорукена конзумномподручјуСрбије
омогућавапокрићетекућихоперативнихтрошковаифинансирање
самоделанајнеопходнијихинвестицијазаодржавањедостигнутог
нивоапроизводње,анеобезбеђујепотребнасредствазазапочиња-
њеновихинвестицијазарастућупотрошњуелектричнеенергије
унаредномпериоду.”45)Потребазапокретањемновогинвестици-
оногциклусајављасекаосуштанеопходносткакобисествори-
лепретпоставкезадаљииндустријскирасткојибибиоограничен
уколикосенебиоствариленовеинвестицијауенергетскуинфра-
структуру.46)Неекономскаценаенергијеидиспаритетценаенерги-
јеиенергенатапредстављабаријеру,пресвега,коришћењуенер-
гетски ефикаснијих технологија и недовољном искоришћавању
обновљивихизвораенергије,каоосновезапокретањедекарбони-
зованеилизеленеекономије,којајепрограмомЕвропскекомисије
“Путоказенергетикедо2050”етаблиранакаодугорочанциљЕУ.

ПОТЕНЦИЈАЛИИМЕРЕЗАРАЗВОЈ
ЗЕЛЕНЕЕКОНОМИЈЕУРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Будућегенерацијеимајуправонанајмањеистинивоеконом-
скихмогућностикаоштојетренутнонарасполагањусадашњим
генерацијама.47)Сходнотоме,економскиразвојморадаобезбеди
percapitaблагостањекојенећеопадатитокомвремена.48)Економ-
скимоделукојемпостојизахтевзаизраженијимеквилибријумом
између економског раста и коришћења ресурса назива се зелена
економија.49)Уописномсмислутојеекономијаукојојекономски
растиеколошкаодговорностфункционишуи јачајусеузајамно,

45) СањаФилиповићиГорданТанић,Изазовинатржиштуелектричнеенергије,Економ-
скиинститут,Београд,2010,стр.186.

46) Ibidem,стр.187.
47) Брундтландовакомисија(1987)дефинисалајеодрживиразвојкао“развојкојизадово-

љавапотребесадашњостибезугрожавањамогућ́ностибудућ́ихгенерацијадазадово-
љесвојесопственепотребе”.

48) EdwardBarbier,“Thepolicychallengesforgreeneconomyandsustainableeconomicdeve-
lopment”,NaturalResourcesForum,vol.35/2011,стр.234.

49) Towardsgreengrowth,OECDPublishing,Paris,2011,стр.9.
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истовременоподржавајућинапредакдруштвеногразвоја.50)УНЕП
дефинише зелену економију као ону која “за резултат има боље
људско благостање и социјалну једнакост, док значајно смањује
ризикееколошкогзагађењаинесташице”.51)Усвомнајједностав-
нијемизразу,зеленаекономијајестеонакојајениско-угљенична,
ефикаснаукоришћењуресурса,социјалноинклузивнаикоја,што
јесуштинско,осигуравапословеинапредак.

СадашњеенергетскостањеРепубликеСрбијесакарактеристи-
камаинтензивнеексплоатацијеугља(70%),малестопеенергетске
ефикасностиивисокеувознезависностиодгасаинафте,имаде-
трименталнеимпликацијенадруштвениразвој.Високстепенко-
релацијеизмеђуиндикаторависокогнивоаупотребефосилнихре-
сурсаинискеценеелектричнеенергијеподразумевадајеупитању
неефикасниенергетскисистемсависокимемисијамаCО2.Србија
каотаква,емитује76%угљеник-диоксидаизенергетскогсектора
идоприносиглобалномпроцесуклиматскихпромена.Фундамен-
талногледано,емисијаштетнихсупстанциизфосилнихгориваје
испољење економског губитка проузрокованог неефикасном или
несвршеномутилизацијомресурса,илипак,неискоришћавањаре-
сурсауциљугенерисањањиховенајвећевредности.52)Врлониска
ефикасносткоришћењапоказуједајепотрошњаенергијеуСрбији
појединицинационалногпроизводаокопетпутавећаодпросека
ОЕЦД-аидајепотрошњаелектричнеенергијезаоко25%већаод
светскогпросекаштонапослеткууказуједабицелокупнапривре-
дамоглаостваритивећинационалнипроизводпојединициенер-
гијеодсветскогпросека.53)Овакослабоуправљањеуенергетици
утиче на развој конкурентности привреде и практично одређује
нивозапослености.54)Радиусклађивањаразвојацелинеенергетике
сапривредно-економскимразвојемСрбијеињенимевроинтегра-
цијама,узимамоуразматрањеичињеницудајеудеојавнепотро-

50) Концептзеленеекономијесепромовишекаосредствокоједржавамаможепомоћина
путу достизања одрживог развоја. Одрживи развој представља кровни, холистички
концептипарадигмукојаповезујеекономију,друштвоиживотнусредину,унутаркоје
сестратегијезеленограстамогусматратиодговарајућимдоприносомзапрактичнепо-
литике.

51) “AdaptingforaGreenEconomy:Companies,CommunitiesandClimateChange”,United
NationsGlobalCompact,NewYork,2011,стр.10.

52) MichaelE.PorterandClaasvanderLinde,“TowardaNewConceptionoftheEnvironment-
CompetitivenessRelationship”,JournalofEconomicPerspectives,vol.9,no.4/1995.

53) МиланСимурдићиАлександарКовачевић,Енергетика,Факултетзаекономију,фи-
нансијеиадминистрацију,Београд,2009,стр.4.

54) Погледатиу:Енергетика,оп.цит.,стр.123-127.
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шњеуБДП-уСрбијеизнадевропскогпросека.Удеојавногсектора
упривредије“природно”растаоумеридасусетрошковиодр-
жавањајавногсекторабрженадувавалиодрастаБДП-а.Тоједо-
велодостањадасадашњапродуктивнострадаизносичак60%од
просечнестопеуЕУидасутрошковикапиталнонеинтензивног
јавногсектораотежалииоптеретилиулагањекапиталаусекторе
привреде(нпр.енергетике).Садругестране,самапотрошњаенер-
гијепојединицинационалногпроизводакојајевећаодевропског
просека,уследњеногкоришћењазаширокуупотребу,указуједа
јепродуктивностраднеснагеуСрбијивећсмањењаидарадној
сназистојинарасполагањумањаколичинаенергије.55)“Природ-
но” опадање продуктивности у привреди сугерише неопходност
тражењаструктуралнихпроменакакобисеизбеглаилиублажила
“замкапродуктивности”.ЦентралниизазовизабудућиразвојСр-
бијеиприступањеЕУћебитиуправоистовременоефикасносуо-
чавањесанаведенимстварностимауциљујачања:дугорочнеси-
гурностиснабдевањаенергијом,конкурентностипривредеиборбе
противклиматскихпромена.

Постављасепитање,међутим,укојојмериполитикаклимат-
скихпромена каоновапарадигма светскеполитикеможедапо-
могнетрансформацијиенергетскогсистема,односносмањењуне-
ефикаснепотрошњересурсаираступродуктивностирада,другим
речима,коликоклиматскаполитикаможедопринетиостваривању
вишеструких користи развоја? Политика климатских промена,
конкретно,можедаобезбедиегзогенипокретачрадикалнихпро-
мена у начину генерисања финансијских вредности, политика и
мера за обликовањеновениско-угљеничне економскепарадигме
којаможедапонудизначајанразвојниимпулсусредњорочноми
дугорочном периоду.56) Према Портеровој хипотези  економија
можедаимабенефитеодизрадеодговарајућеенергетско-климат-
ске регулативе, јер стриктна регулацијаживотне средине креира
алтернативнемогућностизајачањеконкурентностипривредекроз
новаулагањаииновације.57)Укључивањем“природногкапитала”

55) МиланСимурдићиАлександарКовачевић,Енергетика,оп.цит.,стр.4.
56) SophieGalharretandLaurentBeduneauWang,“TowardstheTransitiontoaPost-CarbonSo-

ciety:TheCrisisofExistingBusinessModels”,inеdition:GreenFinanceandSustainability:
EnvironmentallyAwareBusinessModelsandTechnologies(edited:ZongweiLuo),Business
ScienceReference,Hershey,2011,стр.2.

57) MichaelE.PorterandClaasvanderLinde,“TowardaNewConceptionoftheEnvironment-
CompetitivenessRelationship”,оп.цит.,стр.98-104.
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климатскогсистеманатржиштеотварасе“прозормогућности”за
улагања у природни капитал прекомера уштеде енергије и тех-
нологија ниско-угљеничне енергије, чиме привреда увећ́ава мо-
гућ́ности потрошње у будућности и спречава економскиштетне
климатскепромене.58)Заговорницизеленограста,штавише,тврде
дабиповећањепотрошњена“зеленим”инвестицијама,каоштосу
технологијеобновљивихизвораенергијеимереенергетскеефика-
сности,билопоклопљеносапериодомкадатаквикораципромена
вишенеговероватномогудаподстакнуекономскирастувремену
дугепривреднестагнацијеикризепродуктивности.59)

УСрбијидабисеипакгенерисаониско-угљеничниеконом-
скирастстимулацијаморададолазиодлиберализацијеценеенер-
гијекојајеупрошлостинискомценомнеоправданопокушалада
заштити стандард грађана, иако се тиме јединодопринелонера-
ционалној потрошњи енергије, исцрпљивању домаћих ресурса,
повећањуувознезависностииантропогеномутицајуназагађење
животнесредине.Либерализацијаценеенергијеизмештањем“со-
цијалне” компоненте  створила би пословну климу и покренула
тржишнеуслугезаулагањеуенергетскисекториреалокацијуин-
вестиција у смањивање емисије угљеника.60)Транзиција ка зеле-
номекономскомраступосебнокаоconditionsinequanonзахтева
мобилизацијуфинансијскихпотенцијалајавногиприватногсекто-
ра,нарочитојавноуправљањеризицимакапитала..Кључнаулога
јавнихфинансијасеогледауспособности“откључавања”зелених
инвестицијамењањемравнотежетрошковаиповраћајачимебисе
битно утицало на промену инвестиционог понашања.Структуи-
рањеекспанзијемогућејенајвишепроменамаујавнимрасходима
иделовањемфискалногмеханизмауправцуреформииуклањања
онихсубвенцијакојесемогусматратинеповољнимсааспектапро-
дуктивностии заштитеживотнесрединеСрбије.61)Реформанее-
фикаснихсубвенцијаослободилабизначајнасредствакојабисе

58) WilliamNordhaus,AQuestionofBalance:WeighingtheOptionsonGlobalWarmingPoli
cies,YaleUniverityPress,NewHaven&London,2008,стр.7.

59) Погледатиу:TimJacksonandPeterVictor,“Productivityandworkinthe‘greeneconomy’:
Some theoretical reflections and empirical tests”,Environmental Innovation and Societal
Transitions,vol.1/2011.

60) Важнатржишнауслугазаподизањеенергетскеефикасностииуштедуенергијекоја
требадасеразвијауСрбијијеКомпанијазапружањеенергетскихуслуга(EnergySer-
viceCompany:ESCO).

61) Неконтролисано субвенционисање нарочито одликује пољопривреду Србије која у
Европиимаједнуоднајнижихстопапродуктивности.Премијеседајупохектаруко-
јемногизлоупотребљавајунеобрађивањемземљишта.Дискреционаподелабуџетског
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могла,сависокимредистрибутивнимефектомупогледузаштите
животнесредине,реалоциратиуФондзаенергетскуефикасност
којипреманајавамарадтребадазапочне2014.годинеипредвиђа
секаокључнифинансијскиинструментубудућојдекарбонизацији
економијеСрбије.62)

Посебан допринос побољшању социо-економских варијабли
уСрбијиисмањењуутицајанапроцесклиматскихпроменануде
богатипотенцијалиобновљивихизвораенергије63)сапроцењеним
техничкиискористивимпотенцијаломодоко6милионатонаекви-
валентне нафте (Мтое) годишње,што одговара готово половини
годишњепотребе земље за енергијом.64)Суштински гледано, де-
централизацијаидемократизацијапроизводњеенергијесаниским
емисијамапредстављазахтевсадашњегеолошкеере.Уструктури
домаћепроизводњепримарнеенергијеза2013.годинуобновљиви
извориенергијесупланираноучествовалиса1,835Mtoeштоје16
%удомаћојпроизводњипримарнеенергије.65)Најзначајнијиобно-
вљивиизворенергијеуСрбијијебиомасачијисеенергетскипо-
тенцијалпроцењујенаоко3,405Мтоеикојабипремапроценама
могладазадовољичак30%енергетскихпотребаСрбије.66)Набази
сопственихпотенцијалаубиомасиСрбијаможедасупституише

новцаисубвенционисањепојединихпривилегованихфирмиисекторатакође једе-
структивнастранапривреде.

62) Акобивладаефикснореформисалајавнефинансије,средствабимогладареалоцира
уФондкојибикредитимасаповољнимкаматнимстопамаподстакаоулагањеумере
енергетскеефикасностииобновљивеизвореенергијештобиаутоматскиподиглониво
запошљавања.Значајовогтржишногмеханизмапрепознат је јошу:“Првиизвештај
РепубликеСрбијепремаОквирнојконвенцијиУНопромениклиме”,Министарство
животнесрединеипросторногпланирања,2010,стр.101.

63) Целокупни допринос ОИЕ укључује: диверзификацију снабдевања енергијом чиме
економијапостајеенергетскибезбеднија,стварањешансизазапошљавање,рурални
развој,смањивањетоковамиграцијаизруралнихкаурбанимсрединама,заустављање
депопулацијеодређенихделовадржавеипсихолошкипозитиванутицајнамлађеге-
нерације.Погледатиотеоријскомуопштавањуу:PabloDelRioandMercedesBurguillo,
“Assesing the impactof renewable energydeploymenton local sustainability:Towards a
theoretical framework”,RenewableandSustainableEnergyReviews,vol.12,no.5/2008,
стр.1332-34.

64) “ПоједностављенинационалниакционипланзаобновљивеизвореенергијеРепублике
Србије”,Београд,2012,стр.4.Интернет,www.merz.gov.rs/.../Pojednostavljeni%20nacio-
nalni%20akcioni%20plan

65) “ЕнергетскибилансРепубликеСрбијеза2013.годину”,стр.10.Директивом2009/28/
ЕКзаземљеЕУсупостављениобавезујућициљеви дадо2020.годинеобновљива
енергијачиниминимално20%укупнепотрошњеенергије,док јеСрбија преузела
обавезудадо2020.годинеповећаудеоенергијеизобновљивихизворауукупнојпо-
трошњина27%.

66) “НацртстратегијеразвојаенергетикеРепубликеСрбијезапериоддо2025.годинеса
пројекцијамадо2030.године”,оп.цит.,стр.13.
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увозгасаинафтнихдериватазацентралноснабдевањетоплотном
енергијомитопломводом,чимебисе значајноумањиодевизни
одлив,односноспољнотрговинскидефицит,иначиниопозитивни
ефекатнаотварањеновихраднихместа.Развојниправацпоста-
вљеннасмањењунегативногутицајанаживотнусрединукрозбо-
гатепотенцијалебиомасе,енергијеветра,хидроенергијеисоларне
енергијепредстављаобимнумогућностдиректногииндиректног
запошљавања.67)Биомасаиманајтрајнијиекономскиутицајтоком
једногживотногциклусапројекта, јеросимдиректногзапошља-
вања, једанпројекатизискујеиндиректнупотражњу зауслугама
из сектора транспорта, пољопривреде и шумарства. Обновљиви
извори енергије и огроман неискоришћен ресурс примене мера
енергетскеефикасности устамбеномсекторудајупримерекако
селокалниресурсимогуискориститиуциљуангажовањалокалне
популацијеуодрживиендогениразвојкојисеможеконцептуали-
зоватикаопроцескојигенеришеекономскипросперитетнаоснову
“интринсичних”ресурсадруштва.Такавендогениразвојјеуправо
неопходанполитициРепубликеСрбијекакобисесмањилаувозна
енергетсказависностекономије,делимичнопрекинуладугапри-
вредна стагнација, ојачала конкурентност, повећала стопа запо-
сленостииодговорилонаизазовклиматскихпроменаупроцесу
приступањаЕУ.68)

***
Србија је потписивањем “Уговора о Енергетској заједници”

посталасекторскиинтегрисанауЕУидиректнопреузеланасе-
беобавезуприменепрописаизобластиенергетике,конкуренци-
је,животнесрединеиобновљивихизвораенергије.ЗаЕУглавни
циљеви енергетике су поуздано, сигурно, ефикасно и квалитет-
носнабдевањеенергијомиенергентима.Укупанобимфосилних
енергетскихресурсауРепублициСрбијијеограниченогквалитета
иквантитета.РепубликаСрбијајезатопринуђенанависокиувоз

67) ВеликипотенцијалзазеленозапошљавањеуСрбијилежи,такође,уиндустријире-
циклажеиуправљањеотпадом.Такође, требанагласитии конзервационе технике у
управљањуводама,шумамаиземљиштем.енергијачиниминимално20%укупнепо-
трошњеенергије,докјеСрбијапреузелаобавезудадо2020.годинеповећаудеоенер-
гијеизобновљивихизворауукупнојпотрошњина27%.

68) Акосамоузмемоуразматрањетренутнинедостатакагрегатнетражње,другимречима,
макроекономскитржишнинеуспехдржаве,развојиулагањеуниско-угљеничнетехно-
логијеиуслугеобезбедилобиуизвеснојмеринетоотварањановихраднихместаи
створилоусловезарастконкурентностиипродуктивности.
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иинтензивнудомаћуупотребулигнитасависокомемисијомCО2.
Највећидеорасположивеенергијетрошинанеефикасанначинста-
новништвоуследдугепривреднестагнацијеземље.Најзначајнија
меразаефикаснијуконзумацијуенергијејењенаценакојауовом
тренуткусвојомсоцијалномдимензијомнеоправданопокушавада
заштитистандардграђана.ЗатопосебанизазовуприступањуЕУ
чиниценаелектричнеенергијекојауовомтренуткудестимулише
рационалнокоришћењеиулагањекапиталаудеценијамазапуште-
ниенергетскисектор.Безтржишногформирањацененијемогуће
остваритирадикалнијепроменеуфиналнојпотрошњикојајетре-
нутнонеодржива.Неискоришћенипотенцијалиобновљивихизво-
раенергијеисекторзградарствакојипредстаљаогроманресурс
уштедеенергијесуизазовикојеСрбијамораодлучнијеибржеда
решаваупроцесуприступањаЕУ.Оваквареализацијазеленееко-
номије,каодугорочанциљЕУ,посебноћезахтеватиреформејав-
нихфинансија како би се структурисала експанзија ка “зеленим
улагањима” која ће, напослетку, ојачати сигурност снабдевања
енергијомиконкурентностпривреде,створитидруштвенукорист
запошљавањаизначајнијеувестиСрбијууборбупротивклимат-
скихпроменакаозначајнихприоритетаупроцесуприступањаЕУ.
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NikolaLakic
THEREPUBLICOFSERBIAINTHECONTEXTOFTHEEU
ENERGY-CLIMATEPOLICY:DEVELOPMENTOFAGREEN

ECONOMYINTHEREPUBLICOFSERBIA
Resume

The paper analyzes the energy state of the Republic of
Serbia. EU has launched a kind of “new industrial re
volution” by adoption of the energyclimate package in
2008.Serbiahasalreadybecamesectoralintegratedwith
theEUbysigningEnergyCommunityTreatyin2006with
obligationtoimplementacquiscommunautaireonenergy,
environment, competitionand renewables.Furtherchal
lenges in the accession are: the high energy import de
pendence,carbonenergydependence,lowrateofenergy
efficiency and undeveloped competitive energy market.
Serbiaiscurrentlyoneofthe10mostintensecarboneco
nomyintheworld.Serbiawillbeexpectedasacandida
te state to get climate changemitigation. Therefore, the
lastpartof thepaperexamines theresources,obstacles,
andpossiblemeasuresforthedevelopmentofpostcarbon
society in Serbia as imperative of geological period the
Anthropocene.Contemporarydevelopmentofmarketba
sedapproachtotheclimatechangecombatingrepresentс
untapped economicopportunities for intensive and inef
ficient Serbian carbon economy. Instrumentallyrational
logic of ecological modernization is seen as potentially
impactonthesocioeconomicvariablesatthetimeofthe
long economic stagnation of Serbia. In general, econo
micmodel inwhich exists a demand formore pronoun
ced equilibriumbetween economic growth and resource
use, providing per capitawelfare thatwill not decrease
over time is calledgreeneconomy.Currentenergy state
oftheSerbiawiththecharacteristicsoftheintensiveex
ploitationofcoal(70%),lowrateofenergyefficiencyand
highimportdependenceongasandoil,bearsdetrimental
implicationsforboththecompetitivenessoftheeconomy
and opportunities for the development of future genera
tions in Serbia and contributes to the global process of
climatechange.Ontheotherhand,publicspendingasa
shareofGDPisabovetheEuropeanaveragewhichalso
hasadirectandprofoundimpactontheproductivityand
competitivenessoftheeconomy.Theshareofpublicsec
torintheeconomyoftheSerbiahas“naturally”grownto
theextentthatthecostofthepublicsectorinflatedfaster
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thanGDPgrowthleadingtotheconditionthatthecurrent
productivityisalowerfor60%incomparisonwithave
ragerate in theEU.Thisdownward trend in laborpro
ductivityknownasBaumolcostdiseasenaturallyoccurs
whenthecostofpublicsectorincreasetotheextentthat
burden and hamper growth of capital intensive sectors
of theeconomy.“Natural”decline inproductivityof the
economysuggestsneedforstructuralchangesinorderto
avoidproductivitytrap.Thecentralchallengeforthefutu
redevelopmentoftheSerbiaandEUaccessionwillbeeffi
cientlycopingwiththeserealitiesexactlyatthesametime
inordertostrengthen:longtermsecurityofenergysup
ply, competitiveness and the climate change mitigation.
Howcanclimatepolicycontribute toachievingmultiple
benefitsofdevelopment?Inparticular,climatechangecan
provideanexogenousdriver foraradicalchangein the
wayofgeneratingfinancialvalues,policiesandmeasures
forthedesignofnewlowcarboneconomicparadigmin
themediumtolongterm.Theinclusionof“naturalcapi
tal”oftheclimatesystemonthemarketopens“window
ofopportunity”forinvestmentsinnaturalcapitalthrough
measuresofenergyefficiencyandrenewableenergytec
hnologiesтхатprevent theeconomicallydamagingcli
mate change and increased consumption possibilities in
the future.  Ifonlywe take thathighunemploymentrate
existsduetoalackofaggregatedemand,thetransitionto
agreeneconomyinSerbiawouldlikelytoleadtonetjob
creation.Highpotentialsinrenewableenergyandenergy
efficiencyresourcesgivesexamplesofhow local resour
cescanbeexploitedforthepurposeofengagingthelocal
population in sustainable endogenous development as a
process thatraises the levelof incomeof thepopulation
on the basis of intrinsic domestic resources. In order to
generatelowcarboneconomicgrowthstimulushastoco
me from the liberalizationof energypriceswhich in the
pastwiththeenvironmentlowcosthasledtothegrowthof
pollutingactivities.Socialenergypricesunjustifiablytry
ingtoprotectthecitizens’standardoftheSerbia,although
only have contributed to irrational consumption, deple
tionofdomesticresources,increasingimportdependence
andanthropogenicimpactsontheenvironmentpollution.
Thetransitiontoagreeneconomicgrowthespeciallyasa
conditionsinequanonrequiresthemobilizationoffinan
cialresourcesofthepublicandprivatesectorsandpublic
capitalriskmanagement.Thekeyroleofpublicfinances
isreflectedintheabilityto“unlock”greeninvestmentby
alteringthebalanceofcosts thatcansignificantlyaffect
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thechangeininvestmentbehavior.Structuringexpansion
canbeachievedbygeneratingfiscalmechanismtowards
amoreefficientallocationofresourcesthroughreformsof
subsidiesthatmaybeconsideredunfavorableintermsof
economicproductivityandenvironmentalprotectionofthe
RepublicofSerbia
Key words: Serbia, EU, energy, climate change, green
economy,finance.

 Овајрадјепримљен15.марта2014.априхваћензаштампунасастанкуРедакције2.
јуна2014.године.
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* Sen Amartya, „Adam Smith and the con tem po rary world“, Era smus Jo ur nal for Phi lo sophy 
and Eco no mics, 3(1), str. 50-67. Пре вео Ми лош Кр стић,сти пен ди ста Ми ни стар ства на у-
ке, про све те и тех но ло шког раз во ја.

** Пре вод је на стао у окви ру про јек та ,,Уна пре ђе ње кон ку рент но сти јав ног и при ват ног 
сек то ра умре жа ва њем ком пе тен ци ја јав ног и при ват ног сек то ра у про це су европ ских 
ин те гра ци ја Ср би је“ (бр. 179066) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Р. Ср би је.

Sen K. Amartya*

Har vard Uni ver sity

АДАМ СМИТ И СА ВРЕ МЕ НО ДРУ ШТВО**

Са же так
Овај рад до ка зу је да су мно га Сми то ва схва та ња, по
себ но она из „Те о ри је мо рал них осе ћа ња“ зна чај на за 
са вре ме ну ети ку и еко но ми ју, да нас пот це ње на. У еко
но ми ји, нпр., Смит ни је са мо раз ма трао по вољ ност 
лич ног ин те ре са у тр жи шној раз ме ни, већ и ши рок ди
а па зон мо рал них мо ти ва и ин сти ту ци ја по треб них за 
одр жа ва ње еко ном ских ак тив но сти, уоп ште. У ети
ци, Сми тов кон цепт ,,не при стра сног по сма тра ча“, 
ко ји је у ста њу да на на ша осе ћа ња гле да са дис тан
це, до при но си пот пу ни јем раз у ме ва њу зах те ва прав де, 
на ро чи то пу тем схва та ња не при стра сно сти као ши
ре ња вред но сног хо ри зон та из ван ин те ре са ло кал них 
гру па. Сми тов отво рен, упо ред ни при ступ усме рен на 
фор ме дру штве не ре а ли за ци је прав де у су прот но сти 
је са оним што ја зо вем ,,тран цен ден тал ним ин сти
ту ци о на ли змом“, по пу лар ним у са вре ме ној по ли тич кој 
фи ло зо фи ји и по себ но по ве за ним са ра дом Џо на Рол са.
Кључ не ре чи: мо рал на осе ћа ња, Адам Смит, тре зве
ност, лич ни ин те рес, јед на кост, прав да, Џон Ролс.

Bи ти на Уни вер зи те ту Ада ма Сми та (Adam Smith) да би за јед но 
са дру гим на уч ни ци ма про сла ви ли ју би леј пр вог из да ња чу ве-
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не књи ге Те о ри ја мо рал них осе ћа ња (1750) би ла је огром на част 
за ме не. Несумњивo је да је ова књи га не ко ли ко ве ко ва има ла зна-
ча јан ути цај на фи ло зо фи ју, по ли ти ку и еко ном ску на у ку. О ње-
ном ути ца ју би ће још ре чи ка сни је, а са да је ва жни је го во ри ти о 
ак ту ел но сти иде ја и ана ли тич ких до стиг ну ћа Ада ма Сми та. Ни ко 
не сум ња у уло гу ко ју је има ла књи га Ис тра жи ва ње о при ро ди и 
узро ци ма бо гат ства на ро да и не рас пра вља о зна ча ју Те о ри је мо
рал них осе ћа ња. Овом при ли ком по ку ша ће мо да ис пра ви мо на чи-
ње ни про пуст.

У че му је ак ту ел ност Сми то вих иде ја? Ни је ла ко од го во ри ти 
на ово пи та ње, за то што је ди а па зон иде ја Ада ма Сми та су ви ше 
ши рок. На чи ни на ко је тре ба раз ми шља ти, а ко је је пред ло жио 
Смит оста ли су не и зу че ни, иако су ње го ве иде је че сто ци ти ра не. 
Због зна ча ја иде ја, овај пут, по сту пи ће мо дру га чи је. 

1

По се бан до при нос Ада ма Сми та са сто ји се у то ме што су ње-
го ве иде је по мо гле да пред мет еко ном ске на у ке до би је но ву фор му. 
При хва ће но је да Сми та на зи ва ју оцем еко но ми је и оп ште при зна-
то је да је нај ви ше до при нео да еко но ми ја по ста не на уч на ди сци-
пли на. Мо гу ће је, да је не ка ко чуд но го во ри ти о еко но ми ји као 
,,на уч ној ди сци пли ни“, ка да се зна са чи ме се све про фе си о нал ни 
еко но ми сти сре ћу! Уисти ну, на у ка ни је пр ва реч ко ја па да на па-
мет у вре ме ве ли ке кри зе. Осим то га, еко но ми сти ни су мо гли да 
пред ви де кри зу и да пред ло же на чи не за хит но спа ша ва ње ,,ло ше 
за кр пље ног“ све та.

Та но ва скеп са за сно ва на је на да на шњим сум ња ма по пи та њу 
за ко ни то сти ка те го ри је ,,со ци јал на прав да“. Еко но ми ја или со ци о-
ло ги ја мо гу се ба ви ти раз ми шља њем и про су ђи ва њем, али мо же мо 
ли их сма тра ти на уч ним ди сци пли на ма? Не мо же мо да се не се ти-
мо Ауде но вог (Auden 1947) са ве та: 

Све
У че му се на ла зи реч ца ,,со цио“
Не чи ни ти
Смит је си гур но ство рио дру штве ну на у ку и не са мо јед ну. 

Мно го то га о еко ном ској на у ци спо зна ли смо из ње го вих ра до ва. 
Оби ла то се, у са вре ме ним еко ном ским пу бли ка ци ја ма, оду жу је дуг 
Сми ту, али, на жа лост, сва раз ми шља ња по што ва ла ца не од ра жа-
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ва ју истин ски сми сао ње го вих иде ја. Мно ги ви де у Сми ту са мо 
гу руа тр жи шне еко но ми је, чо ве ка јед не иде је, ко ја про па ги ра са вр-
шен ство и са мо до вољ ност тр жи шта. Ме ни је пред ста вљен слу чај, 
ко ји је ,,од јек нуо“ у не дав ном члан ку ,,Њу јор шке ре ви је књи га“, да 
ин декс ци ти ра но сти Сми та пре ма шу је ин декс ње го ве чи та но сти 
(Sen 2009a). Та кво упро шће но схва та ње Сми то вих иде ја, на рав но, 
ве о ма је да ле ко од оно га што је клaсик, уства ри твр дио. 

Смит је ис пи ти вао за што се (по себ но ка ко) раз вој тр жи шне 
еко но ми је по ка зао ефи ка сним и ис та као нео п ход ност да и дру ге 
ин сти ту ци је по др же тр жи ште да би му оси гу ра ле оп ста нак. Смит 
је ука зао на усло ве у ко ји ма дру ге уста но ве огра ни ча ва ју и до пу-
њу ју тр жи ште ка ко би се из бе гла не ста бил ност, не рав но прав ност 
и про па да ње. 

2

Је дан од тих аспе ка та Сми то ве те о ри је, са да ско ро за бо ра вљен, 
од но си се на не мо гућ ност да се об ја сни про па да ње, а да се при 
то ме, не раз мо три пи та ње не јед на ко сти. Ви си на до хот ка тре ба да 
по мог не ин ди ви дуи да одр жи ми ни мал ни ни во рад не спо соб но сти 
и да до би је мо гућ ност на прет ка пре ма оп штем про гре су и по ра-
сту до хот ка оста лих чла но ва дру штва. На при мер, пре ма Сми то вом 
ми шље њу, да би се чо век по ја вио без сти да у бо га том дру штву, 
по треб но му је да оства ри ве ћи стан дард и дру ге об ли ке јав не по-
тро шње. То ва жи и за оста ле лич не ре сур се нео п ход не за уче шће 
у дру штве ном жи во ту, а и у мно гим слу ча је ви ма и за еле мен тар но 
са мо у ва жа ва ње. 

У огром ном бро ју књи га са вре ме не ли те ра ту ре, на те му ,,ре ла-
тив но си ро ма штво“, у су шти ни се об ра ђу ју иде је о ко ји ма је Смит 
го во рио у сво јој књи зи ,,Бо гат ство на ро да“1). Ово је би ло ва жно за 
по кре та ње бор бе про тив не јед на ко сти, као и за пра ће ње про це са 
еко ном ског раз во ја. Да нас је по пу лар но, са по зи ци је јав ног сек то-
ра, на гла си ти нео п ход ност кон цен три са ња ре сур са на от кла ња њу 
си ро ма штва, а да се при том не при сту па про бле му не јед на ко сти. 
Смит је, опо врг нув ши ову те зу, по ка зао да си ро ма штво ства ра не-
јед на кост. Ова ми сао је вр ло при сут на у са вре ме ној по ли тич кој ди-
ску си ји.

1) Ви ди у: Smith, 1976 [1789] , 351-352. О од но су ре ла тив них не јед на ко сти и си ро ма штва 
ви ду у:  W. G. Run ci man (1966), and Pe ter Tow nsend (1979).
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Са дру ге стра не, Смит је са про ниц љи во шћу, на ја вио по гу бан 
ути цај оних, ко је је Смит на звао ,,ра сип ни ци ма“ и ,,шпе ку лан ти-
ма“.2) Ана ли за фи нан сиј ских шпе ку ла ци ја до би ја зна че ње у усло-
ви ма ак ту ел не кри зе. Уве ре ност у по сто ја ње ,,му дро сти“ тр жи шне 
еко но ми је, због ко је су углав ном све вр сте ре гу ла тор них нор ми у 
САД-у из гу би ле на зна ча ју, до ве ла je до то га да се на де лат ност 
,,ра сип ни ка“ и ,,шпе ку ла на та“ ни је обра ћа ла па жња.

Ин те ре сант но је у да том кон тек сту за па зи ти да je Бен там 
(Bent ham) на пи сао Сми ту ду гач ко пи смо, у ко ме је из ло жио сво ју 
сум њу по во дом ове ана ли зе, оспо рив ши, на ро чи то, Сми то во за па-
жа ње ко је се од но си на ,,ра сип ни ке“ и ,,шпе ку лан те“. Пре ма ми-
шље њу Бен та ма, они, ко је је Смит на звао ,,шпе ку лан ти ма“, би ли 
су ино ва то ри и пи о ни ри еко ном ског раз во ја.

3

Смит ни ка ко ни је сма трао иде ал ним чист тр жи шни ме ха ни-
зам. Ни је говориo о то ме да је зна ча јан са мо мо тив лич не ко ри сти. 
У Те о ри ји мо рал них осе ћа ња Смит је вр ло ја сно и убе дљи во из ло-
жио ва жност мо ти ва ко ји су ви ше одр жа ва ли лич ну ко рист, и на-
звао их  ,,тре зве но шћу“.

У овој књи зи на и ла зи мо на две уни вер зал не иде је. Пр ва (епи-
сте мо ло шка) ка же да чо ве ком упра вља ју не са мо лич ни ин те ре-
си, већ и тре зве ност. Дру га (ра ци о нал на) има зна чај не мо рал не и 
прак тич не раз ло ге да ис так не мо ти ве ко ји се раз ли ку ју од лич них 
ин те ре са (у гру бој или фи ни јој фор ми). 

У де лу Те о ри ја мо рал них осе ћа ња, где Смит по твр ђу је да, иако 
је, тре зве ност вр ли на ко ја чо ве ку пру жа нај ве ћу ко рист [...] чо ве-
ко љу бље, прав да, ве ли ко ду шност, по тре ба за сре ћом чи не су шти ну 
вр ли не и ве о ма су ко ри сне за љу де“ (Smith 1975 [1790], 189-190). 
По след ња еко ном ска кри за ја сно је по ка за ла да је за на пре дак нор-
мал ног дру штве ног уре ђе ње нео п ход но од ре ћи се не ре гу ли са не и 
нео гра ни че не лич не ко ри сти. Чак је Џон Ме кејн (John McCain), 
кан ди дат ре пу блич ке пар ти је за пред сед ни ка САД-а 2008. год. у 
сво јој пред из бор ној кам па њи ука зи вао на ,,по хле пу“ Вол-Стри та.

Иако је зна чај мо ти ва че сто био пред мет Сми то вих рас пра ва 
он је за слу жио ре пу та ци ју нај вер ни је при ста ли це лич ног ин те ре са. 
На при мер, из ла жу ћи у два до бро по зна та члан ка сво ју ,,те о ри ју 

2) Ви ди у: Bent ham 1843b, па ра граф 426 и фу сно та.
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лич ног ин те ре са“, у ко јој се прет по ста вља да тај ин те рес пре о вла-
да ва код ве ћи не љу ди, по зна ти чи ка шки еко но ми ста Сти глер (Sti-
gler) је по твр дио да при хва та иде је Сми та“.3) При том, тре ба ре ћи, 
да Сти глер ни је био је ди ни ко ји се сла гао са Сми то вим иде ја ма, јер 
је би ло и дру гих ауто ра. Мно ги ауто ри се стал но по зи ва ју на Сми-
та, до ка зу ју ћи сво ја дру штве но-те о риј ска гле ди шта. Очи глед но, 
те о ри ја ра ци о нал ног из бо ра при ву кла је мно ге еко но ми сте, у ко јој 
се ра ци о нал ност по и сто ве ћу је са ра зум но при хва тљи вим лич ним 
ин те ре сом. Сле де ћи та кву мо ду, це ло по ко ље ње по ли тич ких ана-
ли ти ча ра и спе ци ја ли ста ,,еко ном ске ана ли зе пра ва“ у са вре ме ној 
еко ном ској те о ри ји, на ста вља да у Сми ту про на ла зи по др шку за 
сво је огра ни че не и упро шће не те о ри је ра ци о нал но сти.

Ни је ја сно шта се све при пи су је Сми ту4). Раз лог сло бод ног ту-
ма че ња ње го вих иде ја ле жи у то ме што се пи та ња ра ци о нал но сти 
и аде кват но сти лич ног ин те ре са, као из ра за мо ти ва ци је, сво де на 
су ви ше уско пи та ње: ко ја је мо ти ва ци ја по треб на да би се мо гле 
об ја сни ти на ме ре љу ди за тр жи шном раз ме ном. Смит је утвр дио 
да не ма дру ге мо ти ва ци је за тр жи шном раз ме ном, осим лич ног ин-
те ре са. У нај по зна ти јем, на ши ро ко ци ти ра ном ста ву из Бо гат ства 
на ро да Смит ка же: ,,не оче ку је мо да од бла го на кло но сти пи ва ра 
или пе ка ра, до би је мо свој обед, већ од за до во ље ња њи хо вих ин-
те ре са. Ми се не осла ња мо на ху ма ност, већ на њи хов его и зам“ 
(Smith 1976 [1789], 26-27).

Ме сар, пи вар, пе кар хо ће наш но вац у раз ме ну за ме со, пи во, 
хлеб, а ми смо спрем ни да то пла ти мо. Раз ме на до но си ко рист сви-
ма и ми не мо ра мо да бу де мо же сто ки про тив ни ци ова кве раз ме не. 
Ово је пи та ње мо ти ва ци је (код скла па ња уго во ра), а не по твр де 
при клад но сти лич не ко ри сти за еко ном ски успех у це ли ни.

На жа лост, че сто из у ча ва ју ћи еко ном ску те о ри ју Ада ма Сми-
та, на во ди се са мо го ре ци ти ра ни став, иако у њој аутор по ми ње 
раз ме ну (а не рас по де лу или про из вод њу) и, на ро чи то, мо ти ва ци ју 
ко ја ле жи у осно ви раз ме не (а не оно што нор мал ну раз ме ну чи ни 
ста бил ном: на при мер, ме ђу соб но по ве ре ње и си гур ност). У оста-
лим тек сто ви ма он (Смит) де таљ но раз ма тра уло гу дру гих мо ти ва 
ко ји ути чу на људ ско по на ша ње. Та ко је утвр дио да се банк но те у 
вла сни штву ли ца са ви со ким кре ди би ли те том ис пла ћу ју без ика-

3) Ви ди: Sti gler 1971, 237; и Sti gler 1981, 176.
4) Ово по гре шно ин тер пре ти ра ње Сми то вих иде ја је по дроб ни је об ја шње но у: “Adam 

Smith’s pru den ce” (Sen 1986); и у On et hics and eco no mics (Sen 1987).
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квих усло вља ва ња из да ва њем че ка на од ре ђе ну ко ли чи ну зла та и 
сре бра. (Smith 1976 [1789], 292).

Иако се по је ди ни ауто ри за до во ља ва ју Сми то вом ин тер пре та-
ци јом у сми слу ,,ме са ра, пи ва ра, пе ка ра“, они ни су у ста њу да схва-
те раз ло ге по след ње кри зе (љу ди и да нас, као и пре, те же раз ме ни 
ка да за то по сто је нај ма ње мо гућ но сти) док Сми та не би за чу ди ле 
,,чу до ви шне“ по сле ди це не по ве ре ња ме ђу љу ди ма. 

Смит је по ка зао да по не кад на ше мо рал но по на ша ње те жи јед-
но став но из вр ша ва њу про пи са них кон вен ци ја. При ме тио је, да је 
,,чо ве ку спо соб ном да раз ми шља и до но си од лу ке без про ве ра ва-
ња ис ку ства“ лак ше да оце ни сна гу не ких мо рал них ар гу ме на та. 
(Smith 1975 [1790], 192) Ово не зна чи да љу ди, ка да би ра ју на чин 
де ло ва ња, из бе га ва ју да се на ђу под ути ца јем дру гих по бу да – ши-
рих од лич них ин те ре са.

Ва жно је на по ме ну ти да чо век свој из бор не мо ра сма тра ти чи-
ном ко ји је у скла ду са чвр сто ус по ста вље ном со ци јал ном прак сом 
чак, и ка да на ње го во по на ша ње ути че ми шље ње о мо ра лу. Ево 
шта Смит ми сли о то ме у ,,Те о ри ји мо рал них осе ћа ња“: ,,Ве ћи на 
љу ди се по на ша при стој но и у то ку це лог свог жи во та не учи ни ни 
је дан пре ступ ко јим би се ово ми шље ње опо вр гло. Они по сту па-
ју је дин стве но на осно ву оп ште усво је них пра ви ла“ (Smith 1975 
[1790],162).

Смит је по све тио па жњу ,,мо ћи оп ште при зна тих пра ви ла“ ко-
ја има ју ва жну уло гу у ана ли зи чо ве ко вог по на ша ња и ње го вих 
дру штве них по сле ди ца. Ни све стан из бор, ни при ме на утвр ђе них 
пра ви ла не мо ра ју да до ве ду са мо до за до во ље ња лич них ин те ре-
са. Ми ни смо за тво ре ни не ким чвр стим окви ри ма ап со лут но при-
о ри тет ног его и зма. Ло пов ска вр ху шка не ча сног би зни са (ка ква је 
аме рич ка ме ђу на род на гру па, Inc.) не из бе жно те жи ло по влу ку; она 
би ра ло по влук пре ма сво јим скло но сти ма, без ика квог ра ци о нал-
ног раз ми шља ња, и да при том, не по ми ње мо мо рал но по на ша ње.

4

Сми то ва ми шље ња су ве о ма ва жна за об ја шње ње са да шње 
гло бал не фи нан сиј ске кри зе као и за из ра ду на чи на не са мо за из-
ла зак из ње, већ и за ства ра ње при хва тљи вог и уре ђе ног дру штва. 
У ње го вим ра до ви ма опи са ни су и не ки фун да мен тал ни пој мо ви, 
по пут прав де и не при стра сно сти. Ка ко је мо ја књи га ,,Иде ја прав-
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де“ (Sen 2009b) у нај ве ћој ме ри за сно ва на на Сми то вој кон цеп ци ји, 
мо жда мо гу да по ка жем ко ја сам ана ли тич ка раз ми шља ња по зај-
мио од Сми та.

Иако је те ма со ци јал не прав де ве ко ви ма при сут на, она је по-
ста ла, на ро чи то, по пу лар на у 18. и 19. ве ку за хва љу ју ћи европ ском 
про све ти тељ ству. То ме је до при не ла по ли тич ка кли ма ве за на за 
дру штве не и еко ном ске тран сфор ма ци је у Евро пи и Аме ри ци. У 
обла сти те о ри је прав де во де ће ми сли про све ти тељ ства по де ли ле 
су се у два та бо ра, чи јим се раз ли ка ма по кла ња ла су ви ше ма ла па-
жња, иако то не за слу жу ју.

Пр ви при лаз на чи нио је То мас Хобс (Tho mas Hob bes) у 17. ве-
ку, чи је су иде је у ра зним ви до ви ма уба шти ни ли во де ћи ми сли о-
ци Џон Лок (John Loc ke), Жан-Жак Ру со (Jean-Jac qu es Ro us se au) и 
Има ну ел Кант (Im ma nuel Kant). Ови ауто ри усред сре ди ли су па жњу 
на де фи ни са ње иде ал но пра вед них ин сти ту ци о нал них струк ту ра 
јед ног дру штва. Та кав при лаз се мо же на зва ти ,,тран цен ден тал ни 
ин сти ту ци о на ли зам“ и има две зна чај не цр те. Као пр во, основ на 
па жња се по кла ња иде а лу прав де, а не од но си ма ко ји ма се по ре ди 
прав да и не прав да. Ни је реч о по ре ђе њу мо гу ћих дру шта ва, од ко-
јих сва ко мо же би ти не са вр ше но, као и о по ре ђе њу ка рак те ри сти ка 
дру штва ко је не мо ра да бу де тран цен ден тал не по пи та њу прав де. 
Ов де је реч о ис пи ти ва њу у ко јем би се од ре ди ла при ро да ,,прав де“, 
а не утвр дио кри те ри јум пра вич но сти дру штве ног си сте ма.

Као дру го, тран цен ден тал ни ин сти ту ци о на ли зам је усред сре-
ђен на ко ри го ва ње по сто је ћих ин сти ту ци ја, а не на то, ка ква дру-
штва ре ал но по сто је. При ро да дру шта ва, ко ја се от кри ва на осно ву 
по да та ка о ин сти ту ци ја ма, мо ра да за ви си од не ин сти ту ци о нал них 
ка рак те ри сти ка – од ре ал ног по на ша ња љу ди и од њи хо ве уза јам-
не со ци јал не по ве за но сти. Узи ма ју ћи ово у об зир, у окви ру тран-
цен ден тал ног ин сти ту ци о на ли зма оства ру је се по тра га за иде ал но 
пра вед ном ин сти ту ци јом, а не за про на ла же њем на чи на ко ри го ва-
ња си ту а ци је у дру штву.

Обе ове цр те од но се се на на чин ми шље ња у окви ру кон цеп ци-
је дру штве ног до го во ра ко ју је, пре све га, лан си рао Хобс, а за тим 
су је сле ди ли Лок, Ру со и Кант. Хи по те тич ка ,,дру штве на по год ба“ 
ко ја мо ра би ти оства ре на укљу чу је иде а лан скуп ин сти ту ци ја као 
ал тер на ти ву ха о су ко ји би, у про тив ном, на стао у дру штву. Ко на-
чан ре зул тат се сво ди на ства ра ње те о ри је прав де фо ку си ра не на 
тран цен ден тал ном опре де ље њу иде ал них ин сти ту та и прав де.
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Али не ки те о ре ти ча ри епо хе про све ти тељ ства, ме ђу ко ји ма је 
Смит мо гу ће био во де ћи, за раз ли ку од тран цен ден тал ног ин сти ту-
ци о на ли зма, ко ри сти ли су скуп упо ред них при сту па ко ји се од но се 
на фор ме дру штве не ре а ли за ци је прав де (на ста ли као по сле ди ца 
по сто је ћих ин сти ту ци ја, по на ша ња и дру гих чи ни ла ца). Раз не вер-
зи је упо ред не ана ли зе мо гу се на ћи, нпр., у ра до ви ма Сми та, Мар-
ки за де Кон дор са, Бен та ма, Вол стон кра фа, Марк са, Ми ла као и код 
дру гих ми сли ла ца 18. и 19. ве ка. Сви су они до бро по зна ва ли Сми-
тов при ступ. Маркс (Marx) је чак при го во рио Ми лу (Mill) што се, 
усу дио да по ка же сво ју со ли дар ност са Сми том. Ко ли ко ће да ле ко 
оти ћи ма ли чо век, чу дио се Маркс, ако те жи да се на ђе у истом ре-
ду са ве ли ким.

Иако су ти ауто ри има ли раз ли чи те пред ста ве о ства ра њу 
усло ва за прав ду и пред ла га ли раз ли чи те на чи не за ана ли зу дру-
штве них си сте ма, сви су упо ре ђи ва ли она дру штва ко ја по сто је у 
ре ал ном жи во ту или она ко ја мо гу на ста ти, нео гра ни ча ва ју ћи сво ју 
ана ли зу тран цен ден тал ним по тра га ма за иде ал но пра вед ним дру-
штвом. Усред сре див ши се на су прот ста вља ње ре ал них дру штве-
них си сте ма, они су че сто би ли нај ви ше за ин те ре со ва ни за утвр-
ђи ва ње очи глед не не прав де (у све ту): роп ство или бе ду про у зро-
ко ва ну не пра вич ним по ли ти ка ма, бе сми сле но стро гим кри вич ним 
ко дек си ма или ра сту ћом екс пло а та ци јом, или по ни жа ва ју ћим по-
ло жа јем же не.

Раз ли ке из ме ђу два при сту па – тран цен ден тал ног ин сти ту ци-
о на ли зма, са јед не стра не, и упо ре ђи ва ња ре ал них по сле ди ца ре-
фор ми дру штве них ин сти ту ци ја, са дру ге стра не, ап со лут но по сто-
је. Пр ва тра ди ци ја је, у ве ли кој ме ри, по ста ла осно ва са да шњем 
мејнстри му по ли тич ке фи ло зо фи је у окви ру те о риј ских ис пи ти-
ва ња прав де. Нај бо љи и нај а у то ри та тив ни ји опис та квог при сту па 
прав ди мо же се на ћи у ра до ви ма по зна тог по ли тич ког фи ло зо фа 
(да на шњи це) Џо на Рол са5). За и ста, он је у сво јој ,,Те о ри ји прав де“ 
(1971) фор му ли сао ,,прин ци пе прав де“ на ме ње не за од ре ђи ва ње 
иде ал но пра вед них ин сти ту ци ја.

Ве ли ки број са вре ме них те о ре ти ча ра прав де кре та ли су се у 
прав цу тран цен ден тал ног ин сти ту ци о на ли зма (у пра вом сми слу 

5) Као што је Ролс об ја снио у Те о ри ји прав де: Мој циљ је да пред ста вим кон цеп ци ју прав-
де ко ја ге не ра ли зу је и уз ди же на ви ши ни во ап страк ци је ка рак те ри сти ке те о ри ја дру-
штве ног уго во ра Ло ка, Ру соа и Кан та. Ви ди ње го ву књи гу Po li ti cal li be ra lism (1993) и 
рад “Ju sti ce as fa ir ness” (1958)
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ре чи). При том имам у ви ду Ро нал да Двор ки на (Ro nald Dwor kin), 
Деј ви да Го ти је ра (Da vid Ga ut hi er), Ро бер та Но зи ка (Ro bert No zick) 
и дру ге фи ло зо фе. У њи хо вим те о ри ја ма пред ста вље не су раз ли-
чи те и по сто ја но ва жне иде је ко је до ти чу усло ве ,,пра вед ног дру-
штва“. Све те те о ри је су об је ди ње не за јед нич ким ци љем: од ре ди ти 
пра ви ла прав де и ин сти ту ци је (иако ово од ре ђи ва ње има раз ли чи те 
фор ме). Опи си ва ње ка рак те ри сти ка ап со лут но пра вед них ин сти ту-
ци ја по ста ло је глав ни циљ са вре ме них те о ри ја прав де.

Ова тра ди ци ја ни је од го ва ра ла ду ху Сми та, чи ји су циљ би ле 
ре ал не по сле ди це ре фор ме (а не пра вед не ин сти ту ци је и уста но-
ве) и су прот ста вља ња (не тран се ден ци ја). Раз ли ка два ју при сту-
па из ра жа ва се пи та њи ма на ко је те о ри ја прав де тре ба да од го во-
ри. Глав ни за да так, пре ма Сми ту, био је – до ћи до са зна ња ка ко се 
мо же по сти ћи прав да у дру штву, док је Ролс (Rawls), пре све га, 
те жио да дâ од го вор на пи та ње – ка ко од ре ди ти иде ал но пра вед-
не ин сти ту ци је. Сми тов при ступ има дво стру ки ефе кат. Као пр во, 
Смит при ме њу је упо ре ђи ва ње, а не тран сце ден ци ју. Као дру го, он 
се усред сре ђу је на фор ме ствар не ре а ли за ци је прав де у дру штву, 
а не са мо на ин сти ту ци је и пра ви ла. Узи ма ју ћи у об зир рас по де лу 
мо ћи у (са вре ме ној) по ли тич кој фи ло зо фи ји, мо же се по твр ди ти да 
Сми тов при ступ прет по ста вља ра ди кал ну пре фор му ла ци ју те о ри је 
прав де.

Де таљ но сам про у ча вао те о ри ју прав де у књи зи Иде ја прав де. 
Ов де из два јам, за раз ми шља ње, јед ну спе ци фич ну цр ту Сми то вог 
при сту па, цен трал ну за те о ри ју ко ју сам пред ло жио. Реч је о ин сти-
ту ци о нал ној сфе ри ко ја мо ра да по ста не део те о ри је прав де: шта је 
по треб но ура ди ти да би се до шло до не при стра сно сти као јед ног 
од основ них зах те ва те о ри је прав де?

5

Сми тов ми са о ни екс пе ри мент раз ма тра ме то ди ку ,,не при стра-
сног по сма тра ча“, ко ји мо же би ти по знат или не по знат. Та ко де-
фи ни са на иде ја раз ли ку је се од дру гих мо гу ћих по зи ци ја у окви ру 
те о ри је дру штве ног уго во ра, у скла ду са ко јом је са мо нео п ход но 
по зна ва ти гле ди шта љу ди у дру штву, у ко ме се тај уго вор за кљу-
чу је. Ис пи ти ва ње ,,ре флек сив не рав но те же“ ко ју спро во ди Ролс 
у сво јој струк ту рал ној те о ри ји ,,прав де као част“, мо же да ука же 
на од го ва ра ју ћа гле ди шта стра на ца о по на ша њу чла но ва дру штва 
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у ко јем је осми шљен тзв. ,,из ла зни по ло жај“ (Rawls 1971). Ме тод 
,,не при стра сног по сма тра ча“ до вео је Сми та до ,,от кри ћа отво ре не 
не при стра сно сти“, су прот не од  ,,за тво ре не не при стра сно сти“ уко-
ре ње не у тра ди ци је дру штве ног уго во ра, ко ји огра ни ча ва спек тар 
мо гу ћих гле ди шта о не ком пи та њу уго во ром или ста вом су ве ре не 
др жа ве.

Ра зу мљи во је да су Смит и Кант мо гли мно го да ка жу о зна-
че њу не при стра сно сти. Сми то во пред ста вља ње ове иде је ма ње је 
ва жно за са вре ме ну мо рал ну и по ли тич ку фи ло зо фи ју, не го све 
по сто је ће тач ке су ко ба у при сту пи ма Сми та и Кан та. У ства ри, 
ме то ди ка ,,не при стра сног по сма тра ча“ има кључ ну уло гу у ана ли-
зи пој мо ва не при стра сно сти и ча сти, то ли ко ва жне за ми сли о це 
европ ског при све ти тељ ства. Сми то ве иде је ути ца ле су на фи ло зо-
фе про све ти тељ ства. Из пре пи ске Хер ца са Кан том, по зна то је да 
је Кант до бро по зна вао Те о ри ју мо рал них осе ћа ња (и да је убе ђе ног 
Шко тлан ђа ни на звао Ен глез Смит6)). Ову пре пи ску су во ди ли до 
об ја вљи ва ња кла сич них Кан то вих ра до ва из ети ке (Осно ве ме та
фи зи ке мо рал но сти и Кри ти ка прак тич ног ума) и са свим је мо гу-
ће да је Смит ути цао на Кан та.

У овом кон тек сту ме не ин те ре су је не са мо слич ност у иде ја ма 
из ме ђу Сми та, са јед не стра не, и по зи ци је Кан та и Рол са, са дру ге 
стра не, већ и њи хо ве раз ли ке. Смит је уну тра шњи ди ја лог из ме ђу 
чла но ва дру штва, сма трао те мом ко ја за слу жу је па жљи ви је из у ча-
ва ње у кон тек сту по тре бе за нео ба зи ра њем на ми шље ње дру гих 
љу ди чак и дру штва. Смит је пи сао: ,,Не мо же мо да су ди мо о раз-
ло зи ма ко је нас по кре ћу или ко ји иза зи ва ју у на ма од го ва ра ју ћа 
осе ћа ња, ако их се не осло бо ди мо и на њих гле да мо са не ке дис тан-
це. Нео п ход но је по ста ло да их ви ди мо очи ма не за ин те ре со ва ног 
чо ве ка и са та кве тач ке гле ди шта са ко је би он ве ро ват но гле дао на 
њих“ (Smith 1975 [1790], 110).

Ролс у пр ви план по ста вља од нос лич но сти пре ма дру штве ним 
нор ма ма, а сво је ис пи ти ва ње огра ни ча ва у окви ри ма дру штве не 
гру пе. У том од но су ме то ди ка ,,за тво ре не не при стра сно сти“ мо же 
се у те о ри ји Рол са по ка за ти огра ни че ном. За то се по ста вља пи та-
ње: за што ми, уоп ште, го во ри мо о не до ста ци ма та квог при сту па? 
Ствар но, уко ли ко је кри ти ка на адре су Рол са до ла зи ла и од фи-
ло зо фа – ко му на ра ца и од при ста ли ца кул тур ног пар ти ку ла ри зма, 
огра ни че ност те о ри је Рол са мо же се сма тра ти ње ном пред но шћу а 

6) Ви ди: Rap hael и Mac fie 1975, 31.
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не не до стат ком. Ја бих у ко рист ово ме ис та као две бит не ства ри о 
то ме да јав на ди ску си ја о прав ди мо ра иза ћи из окви ра изо ло ва ног 
дру штва. Пр ва се од но си на ва жност ин те ре са дру гих љу ди ,,ком-
ши ја ка ко да ле ких та ко и бли ских“ у спре ча ва њу не прав де пре ма 
оним ко ји не до ла зе из по сма тра ног дру штве ног си сте ма. Дру га, се 
од но си на по сто ја ње пер спек ти ва ко ји ма би се ши ри ли по гле ди на 
по сто је ће прин ци пе. На ове пер спек ти ве ну жно је ра чу на ти да би 
се из бе гло не про ми шље но су же ње вред но сних хо ри зо на та што би 
ко ри сти ло пред став ни ци ма ло кал них (ин те ре сних) гру па.

Пр ви до каз о уза јам ној за ви сно сти ин те ре са мо гао би би ти 
очи гле дан за Сми та. То по ка зу је, на при мер, ње го во ин те ре со ва ње 
за исто ри ју зло чи на у вре ме Бри тан ске вла да ви не у Ин ди ји, укљу-
чу ју ћи глад из 1770. Ов де не би при ста ја ла кон цеп ци ја прав де, за-
сно ва на на дру штве ном до го во ру са Бри тан ци ма. Ови про бле ми 
ак ту ел ни су и да нас. Еко ном ска по ли ти ка САД-а ути че ка ко на жи-
вот Аме ри ка на ца та ко и на жи вот гра ђа на дру гих зе ма ља. Ако је 
не ка те ма на са ми ту ,,ве ли ке два де се то ри це“ у Лон до ну, апри ла 
2009. до би ла зна че ње ори јен ти ра, он да је уза јам на за ви сност др-
жа ва у гло бал ном све ту нео п ход на. Ре ак ци ја САД-а на вар вар ске 
на па де 11. сеп тем бра у Њу јор ку ути ца ла је на жи вот сто ти на ми-
ли о на љу ди у све ту, а не са мо у Ира ку и Ав га ни ста ну. На ве ди мо 
дру ги при мер: спид и ње му слич не епи де ми је пре ме шта ју се са 
кон ти нен та на кон ти нент, из зе мље у зе мљу, а ле ко ви про из ве де-
ни са мо у од ре ђе ним зе мља ма по ста ју ва жни за жи вот и сло бо ду 
свих љу ди на све ту. Ов де се тре ба под се ти ти по ли ти ке за очу ва ње 
жи вот не сре ди не ко ја је усме ре на на убла жа ва ње по сле ди ца гло-
бал ног за гре ва ња.

Уза јам на за ви сност се ја вља ка да осе ћа ње не прав де у јед ној 
зе мљу ути че на сло бо ду и жи вот жи те ља дру гих др жа ва. ,,Не прав-
да би ло где угро жа ва прав ду сву да“, пи сао је Мар тин Лу тер апри-
ла 1963. у Бир мин ген ској там ни ци“.7) Не за до вољ ство иза зва но 
не прав дом у јед ној др жа ви, мо же се бр зо про ши ри ти и на дру ге 
др жа ве. Од но си ко ји су пре по сто ја ли са мо из ме ђу пр вих су се да, 
да нас су ка рак те ри стич ни и за уда ље не ре ги о не ко је по ве зу је тр-
го ви на, кул ту ра и на у ка. За то се у са вре ме ном све ту те шко мо гу 
огра ни чи ти нај ра зли чи ти ји ин те ре си и вред но сти као ти пич ни за 
јед но дру штво. 

7) О од но су гло бал не и ло кал не прав де ви ди: The Auto bi o graphy of Mar tin Lut heg King, Jr. 
N.Y.: In te lec tuel Pro per ti es Ma nag ment;War ner Bo oks, 2001.
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6

Го во ре ћи о уза јам ној за ви сно сти ин те ре са мо ра се спо ме ну ти 
и дру ги до каз, у ко рист ,,отво ре ног“ при сту па ана ли зи по тра ге за 
не при стра сно шћу, ко ји ће по мо ћи да се из бег не мо гу ћа ускост и 
ло кал на ин тер пре та ци ја вред но сти. Очи глед но да ако тра га мо за 
прав дом у гра ни ца ма кон крет не те ри то ри је зе мље или ре ги о на, то 
до пу шта да се по ја ве кон тра ар гу мен ти, ко ји је два да су се по ја-
ви ли у окви ри ма ло кал не по ли тич ке ди ску си је, али је мо гу ће да 
су на ста ли из ван ре ги о на и са по зи ци ја не при стра сног по сма тра-
ча. Упра во та квим огра ни че ним по гле дом ве за ним за на ци о нал ну 
тра ди ци ју, Смит је су прот ста вио сво ју док три ну ,,не при стра сног 
по сма тра ча“, тре ти ра ју ћи је као ми са о ни екс пе ри мент: по на вља ти 
пи та ње – ка ко би не ка прак са или про це ду ра из гле да ла са тач ке 
гле ди шта не за ин те ре со ва них љу ди ка ко у уда ље ним та ко и у бли-
ским зе мља ма?

Смит се по себ но тру дио да из бег не огра ни че ност у прав ној на-
у ци и у мо рал ним и по ли тич ким рас пра ва ма. У Те о ри ји мо рал них 
осе ћа ња у гла ви ,,О ути ца ју мо да и оби ча ја на осе ћа ње мо рал ног 
одо бра ва ња или нео до бра ва ња“ на во ди раз ли чи те при ме ре ка ко 
уско гле да ње уча у ре но уну тар не ког дру штва мо же би ти опи са но 
у ди ску си ји.

,,[…] уби ство но во ро ђе не де це био је оби чан чин ско ро свих 
пле ме на ста ре Грч ке, чак и за Ати ња не нај про све ће ни је ме ђу њи-
ма. Ако је отац из би ло ког раз ло га на и ла зио на по те шко ће у вас пи-
та њу де те та, он ни ко ме ни је од го ва рао ако би га из ла гао гла ди или 
ба цао ди вљим зве ри ма. Овај оби чај по сто ји и да нас код ди вљих 
на ро да, а раз у ме се са мо они то мо гу да схва те и опро сте. Ди вљак 
је до те ме ре ли шен нај не оп ход ни јих пред ме та за оп ста нак да ње-
му че сто пре ти смрт од гла ди и ни је у мо гућ но сти да ис хра ни ни 
де те ни се бе: за то не ма ни чег чуд ног у то ме што он че сто пре ки да 
та кав жи вот. Чо век ко ји бе жи од не при ја те ља са ко јим ни је у мо-
гућ но сти да се бо ри и ко ји се ли ша ва свог де те та да би што бр же 
по бе гао, раз у ме се за слу жу је наш опро штај, јер би по ку ша ва ју ћи 
да спа си де те мо гао да пру жи се би са мо уте ху да умре за јед но са 
њим. И за то не ма ни чег чуд ног што су ди вљи на ро ди са чу ва ли пра-
во од лу чи ва ња: мо гу ли или не да вас пи та ва ју сво ју де цу? Ка сни је 
у Грч кој, ово стра шно пра во би ло је пре пу ште но ро ди те љи ма да га 
при ме њу ју из ин те ре са и ко ри сти, за шта у то вре ме ни су има ли 
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ни ка кво оправ да ње. Не пре ки да ју ћи оби чај, учвр стио је до те ме ре 
ово ужа сно пра во ко је ни је са мо до при не ло из о па че но шћу мо рал-
них пра ви ла обич них љу ди, већ про тив ње га, пре ма дру штве ном 
схва та њу, ни су сме ли да ис ту пе чак ни фи ло зоф ски на уч ни ци. Та ко 
је Ари сто тел др жао да гра ђан ске вла сти у не ким слу ча је ви ма, мо-
гу да по др же ово пра ви ло. Пла тон је, та ко ђе, био истог ми шље ња, 
иако су ње го ва де ла из у зет но на дах ну та осе ћа њем ду бо ког чо ве ко-
љу бља“ (Smith 1975 [1790], 210).

Смит је сма трао да на осе ћа ња тре ба гле да ти са дис тан це да би 
се мо гао ис пи та ти ути цај не са мо ап со лут ног ин те ре са, већ и вла-
сти ко ју су тра ди ци ја и власт уко ре ни ли. 

На жа лост, о де це у би ству у Ста рој Грч кој, мо же се и са да про су-
ђи ва ти јер има при ме ра ко је на во ди Смит, а ко ји су ак ту ел ни за сав 
са вре ме ни свет. На ро чи то је Смит ис тра ја вао у то ме да ка зна мо-
ра би ти пра вед на у ,,очи ма це лог чо ве чан ства“ (Smith 1982 [1762-
1763], 104). Не та ко дав но на Ју гу Аме ри ке био је рас про стра њен 
линч и сма трао се пот пу но пра вед ним. Ме тод по сма тра ња ,,са дис-
тан це“ мо же би ти од ко ри сти да нас при раз ма тра њу раз ли чи тих 
про бле ма: од ка ме но ва ња же на ко је су пре кр ши ле брач ну вер ност 
у та ли бан ском Ав га ни ста ну до са мо и ни ци ја тив ног пре ки да труд-
но ће, иако је за че ће де те та жен ског по ла у Ки ни, Ко ре ји и не ким 
де ло ви ма Ин ди је8) за бра ње но смрт ном ка зном. У Ки ни и САД-у 
не за ви сно од пра зни ка из вр ше ња смрт них ка зни се спро во де као 
и ра ни је. Да нас Ки на, САД, Иран и Са у диј ска Ара би ја на ла зе се 
на че твр том ме сту по бро ју из вр ше них ка зни ис пред Па ки ста на. 
За тво ре ној не при стра сно сти ја сно не до ста је ква ли тет ин те лек ту-
ал ног ра да за хва љу ју ћи ко јем не при стра сност и по ште ње не ма ју 
та кво зна че ње за те о ри ју прав де.

Пи та ње о пер спек ти ва ма оце њи ва ња са стра не је ва жно у кон-
тек сту са да шњих ди ску си ја у САД. На при мер, у Вр хов ном су ду 
во дио се спор о за ко ни то сти смрт не пре су де за пре сту пе ко је су 
на чи ни ли ма ло лет ни ци. Тра же ње прав де, ко ја се оства ру је у зе мљи 
ка ква је САД, не мо же би ти не за ви сно од ста ва дру гих де ло ва све-
та, од Евро пе и Бра зи ла до Ин ди је и Ја па на. Не знат ном ве ћи ном 
гла со ва у Вр хов ном су ду из гла са но је да се не од ре ђу је смрт на ка-
зна ма ло лет ни ку, чак и ако до из вр ше ња до ла зи по сле на сту па ња 
пу но лет ства. Ко мен та ри шу ћи до не се ну пре су ду су ди ја Ска ли је 
из ја вио да је ве ћи на код до но ше ња пре су де би ла скло на да ,,сле-

8) О ово ме ви ди мој рад “The many fa ces of gen der ine qu a lity“ (2001) 
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ди са вет сли чан са ве ту ми сле ћих љу ди из дру гих др жа ва“. Ве ћи на 
аме рич ких су ди ја, се по зи ва ла на ми шље ње дру гих др жа ва по пи-
та њу овог про бле ма што мо же да до ве де под сум њу објек тив ност 
пре су де.  Го во ре ћи о слич ним про бле ми ма, мо ра мо се се ти ти Сми-
та, ко ји је твр дио да је нео п ход но па жљи во раз мо три ти пи та ње ,,са 
дис тан це“ и да је упра во у то ме не ус кра ти во свој ство тех ни ке ,,не-
при стра сног по сма тра ча“. На оправ да ност де це у би ства у ан тич кој 
Грч кој о че му је пи сао Смит, очи гле дан је ути цај не до стат ка зна ња 
о ис ку ству дру гих дру шта ва, где су слич не рад ње за бра ње не, а да 
дру штво ни је упа ло у ха ос. Осим ло кал ног зна ња, чи ја је вред ност 
не спор на, и гло бал но зна ње има свој зна чај ко је се мо же сре сти у 
ди ску си ја ма о ло кал ним вред но сти ма и прак си. 

По Сми ту, ме тод ,,не при стра сног по сма тра ча“ не тра жи, ослу-
шку ју ћи ту ђе гла со ве, да се, при то ме, ис по шту је сва ки суд ко ји 
до ла зи спо ља. Спрем ност да се из у че ар гу мен ти, из не ше ни би ло 
где, ни је исто што и спрем ност да се сва ки од њих и при ме ни. Мо-
же мо да не при хва ти мо мно ге од тих су до ва, по не кад и све, али су-
прот на ми шље ња, спо соб на да из ме не наш од нос пре ма тра ди ци-
ји, као де ла на ше кул ту ре, све јед но по сто ја ће. До ка зи ко ји се мо гу 
с по чет ка при ми ти као ,,ино стра ни“ (на ро чи то ако они, уисти ну, 
одав но до ла зе из дру гих зе ма ља) мо гу да обо га те на ше су до ве ако 
се по тру ди мо да их пра вил но усво ји мо. Мно ги гра ђа ни САД-а или 
Ки не мо гу би ти рав но ду шни пре ма за бра ни смрт не ка зне у дру-
гим зе мља ма у ве ли ком де лу Евро пе и у ве ћи ни аме рич ких зе ма ља 
(фак тич ки САД су је дин стве на зе мља аме рич ког све та, где се си-
сте мат ски оства ру ју ка зне гра ђа на). Ипак, ако су ар гу мен ти про тив 
при ме не смрт не ка зне чвр сти, има сми сла раз мо три ти их.

7

У за кључ ку же лим да ка жем да је мо гу ће раз ма тра ње Сми-
то вих иде ја, ка ко са тач ке гле ди шта са вре ме ног дру штва, та ко и 
пре ма њи хо вом ути ца ју на при ро ду људ ског дру штва у це ли ни тј. 
са вре ме ног све та. Ни ка да не ћу пре ста ти да се оду ше вља вам ши ри-
ном Сми то вих по гле да ко ји не гу бе на ак ту ел но сти. Мо гу ће је да се 
по ре ђе ње Сми та са Шек спи ром учи ни пре у ве ли ча но, али, мо је је 
ми шље ње, да ипак по сто ји не што за јед нич ко: обо ји ца нам пру жа ју 
ру ку. Ако, ствар но, уоча ва мо, нео бич ну ду би ну ми сли, нео п ход но 
је ода ти им при зна ње кла си ча ра, по за слу зи.



стр: 271286.

- 285 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2014 год. (XXVI) XIII vol=40

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
• Auden Hugh. 1947. Un der which lyre: a re ac ti o nary tract for the ti mes. 

Har per’s Ma ga zi ne, Ju ne: 508-509.
• Bent ham 1843a. To Dr. Smith, on pro jects in arts, &c. In The works of 

Je remy Bent ham, ed. John Bow ring. Edin burgh: Wil li am Ta it, vol. 3: Let-
ter XI II.

• Bent ham 1843b. Of we alth. In The works of Je remy Bent ham, ed. John 
Bow ring. Edin burgh: Wil li am Ta it, vol. 3: Chap ter III.

• King, Mar tin Lut her. 2001. The auto bi o graphy of Mar tin Lut her King, 
Jr., ed. Claybor ne Car son. New York: Wer ner Bo oks.

• Rap hael, D. D., and A. L. Mac fie. 1975. In tro duc tion. In Adam Smith’s 
The the ory of mo ral sen ti ments, eds. D. D. Rap hael, and A. L. Mac fie. 
Ox ford: Cla ren don Press.

• Rawls, John. 1958. Ju sti ce as fa ir ness. Phi lo sop hi cal Re vi ew, 67 (2): 164-
194.

• Rawls, John. 1971. A the ory of ju sti ce. Cam brid ge (MA): Har vard Uni-
ver sity Press.

• Rawls, John. 1993. Po li ti cal li be ra lism. New York: Co lum bia Uni ver sity 
Press.

• Run ci man, W. Ga rry. 1966. Re la ti ve de pri va tion and so cial ju sti ce: a 
study of at ti tu des to so cial ine qu a lity in twen ti ethcen tury En gland. Lon-
don: Ro u tled ge.

• Sen, Amartya. 1986. Adam Smith’s pru den ce. In The ory and re a lity in 
de ve lop ment: es says in ho no ur of Paul Stre e ten, eds. Sa njaya Lall, and 
Fran ces Ste wart. Lon don: Mac mil lan, 28-37.

• Sen, Amartya. 1987. On et hics and eco no mics. Ox ford: Blac kwell.
• Sen, Amartya. 2001. The many fa ces of gen der ine qu a lity. The New Re pu

blic, Sep tem ber 7; and Fron tli ne, 18.
• Sen, Amartya. 2009a. Ca pi ta lism beyond the cri sis. New York Re vi ew of 

Bo oks, 56 (5).
• Sen, Amartya. 2009b. The idea of ju sti ce. Lon don: Al len La ne, and Cam-

brid ge (MA): Har vard Uni ver sity Press.
• Smith, Adam. 1975 [1759, 1790]. The the ory of mo ral sen ti ments, eds. D. 

D. Rap hael, and A. L. Mac fie. Ox ford: Cla ren don Press.
• Smith, Adam. 1976 [1776, 1789]. An in qu iry in to the na tu re and ca u ses of 

the we alth of na ti ons, eds. R. H. Camp bell, A. S. Skin ner and W. B. Todd. 
Ox ford: Cla ren don Press.

• Smith, Adam. 1982 [1762-1763]. Lec tu res on ju ri spru den ce, eds. R. L. 
Me ek, D. D. Rap hael, and P. G. Stein. In di a na po lis: Li berty Press.

• Sti gler, Ge or ge. 1971. Smith’s tra vel on the ship of sta te. Hi story of Po li
ti cal Eco nomy, 3 (Fall): 265-277.



- 286 -

АДАМ СМИТ И СА ВРЕ МЕ НО ДРУ ШТВОSen K. Amartya

• Sti gler, Ge or ge. 1981. Eco no mics or et hics? In The Tan ner lec tu res on hu
man va lu es, vol. 2, ed. Ster ling M. McMur rin. Salt La ke City: Uni ver sity 
of Utah Press, 1-31. Tow nsend, Pe ter. 1979. Po verty in the Uni ted King
dom. Har mondsworth: Pen guin.

 Овај рад је примљен 25. мар та 2014. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 2. 
јуна 2014. године.



УДК: 
327(100)“19/20“(049.3)

 

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVI) XIII, vol=40
Бр. 2 / 2014.
стр. 287-290.

- 287 -- 287 -

* Истраживач приправник

АдријанаГрмуша*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ПОВРАТАКИСТОРИЈЕИКРАЈСНОВА

РобертКејген,Центарзацивилно-војнеодносе,
АлександријаПрес,Београд,2009,111стр.

Oч ек ив ања н акон п ер и ода Хла дног р ата, да ће тр ијумф л иб ер ал-
изма б ити осн ова н овог м еђ ун аро дног п оре тка п ок аз ала су се 

не од рж ивим. О пт им изам п оче тком д ев ед ес етих г од ина 20. в ека ус-
лед „пр иви дног пр ихв ат ања д ем окр ат ије у Р ус ији“ (стр. 10) б удио 
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је н аду у р ађ ање н ове еп охе гл оба лног пр ибл иж ав ања, к она чног 
кр аја ид е ол ошких с ук оба и на дм ет ања в ел иких с ила. М еђ утим, по 
око нч ању Хла дног р ата, о дн осно „кр аја ист ор ије“ к ако је то н азвао 
Фре нсис Ф ук уј ама, п он ово су се  а кт у ал из ов ала п ит ања на дм ет ања 
и зм еђу д ем окра тских и аут окра тских вл ада.   

У књ изи Повратак историје и крај снова, к оја је о бј ављ-
ена 2009. г од ине у Б е огр аду, у с ара дњи Це нтра за ц иви лно-во јне 
о дн осе и и зд ава чке к уће Але кса ндр ија Прес, Р оберт Ке јген н аст оји 
да о бј асни да гл оба лна ута км ица за моћ и зм еђу д ем окр ат ије и аут-
окр ат ије д еф ин ише век к оји је пред н ама. Ож ивљ ав ање ид е ол ошког 
на дм ет ања, п овр атак н ац и он ал изма и с ук оба в ел иких с ила, бо рба 
р ад ика лних исл ам иста и с авр ем ених с ек ула рних ку лт ура, к ако Ке-
јген, В иши с ара дник Ка рн ег иј еве фо нд ац ије за м еђ ун аро дни мир, 
н ав оди, с ушти нски об ел еж ав ају н ово „д оба р аз ил аж ења“ (стр. 10). 
Кроз т еме љну ан ал изу гла вних м еђ ун аро дних а кт ера, п опут САД, 
Р ус ије, К ине, Ј ап ана, И нд ије и Ир ана, којимa п осв ећ ује п осе бне 
ц ел ине у књ изи, аутор оп ис ује ко мпле ксне о дн осе „н ових в ел иких 
с ила“ у н ад ол аз ећем му лт ип ола рном св ету к оји, пр ема њ ег овом 
м ишљ ењу, д ов оде до н ових р ег и она лних с ук оба. 

Ке јген н ав оди да је п ер иод н акон сл ома С овје тског С ав еза об-
ел еж ила н ада да ће д оћи до н аст ај ања н овог све тског п оре тка к оји 
би се б аз ирао на вл ад ав ини пр ава, у к оме „д рж аве св ета, и ст ока и 
з ап ада, с ев ера и ј уга, м огу н апр ед ов ати и ж ив ети у сл ози“ (стр. 12), 
уз з аје дни чку о дг ово рност за сл об оду и пра вду. М еђ утим, пос тхла-
дн ор ато вски сн ови о р уш ењу б ар иј ера и зм еђу И ст ока и З ап ада су 
се ра сп рш или, а пр оцес п овра тка ист ор ије, н аст авља аутор, о дн-
оси се, п оред ост алог, на п овр атак „н ац и он ал изма в ел иких с ила“ 
(стр. 16). Ум есто св ета л иб ера лних вл ада и „д оба г е о ек он ом ије“ 
(стр. 13), о бн ављ ају се г е оп ол ити чки и нт ер еси в ел иких с ила ств-
ар ај ући с ав езе и ко нтр ас ав езе, н акон ч ега је „свет п он ово п остао 
но рм алан“ (стр. 1). 

У ц иљу ра з ум ев ања с авр ем ених м еђ ун аро дних о дн оса, Ке-
јген п ос ебан осврт и п ажњу п осв ећ ује усп ону а мб иц и озне Р ус ије 
и К ине. Пре мда, Р ус ија „н ије с упе рс ила и м ожда то н ик ада н еће 
п ост ати“ (стр. 18), она з ас игу рно вр аћа св оје п оз иц ије и зг убљ ене 
ра сп адом С овје тског С ав еза. З атим, успон К ине, „г е оп ол ити чког 
и ек оно мског џ ина“ (стр. 29), аутор т ем ељи на н аглом р асту њ ене 
пр ивре дне и во јне м оћи. Моћ ових аут окр ат ија, з асн ов ана на отв-
ор еној ек он ом ији и з атв ор еном п ол ити чком с ист ему, с ушти нски ће 
о бл ик ов ати м еђ ун аро дни с истем и о бн авља ст аре ид е ол ошке п од-
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еле, услед ч ега аутор н ав оди да је „Р ус ија м есто на к оје се ист ор ија 
на јдр ам ати чн ије вр ат ила“ (стр. 18). Д акле, Р ус ија и К ина од ол ев ају 
св аком п ок уш ају и нт егр ац ије у м еђ ун аро дни л иб ера лни п ор едак, 
с упро тст ављ ај ући се б ило к аквом спо љном и нте рв ен ис ању у ун-
ута рд ржа вне о дн осе, к оји се пе рц ип ир ају као пре тња н ац и она лном 
с ув ер ен ит ету. Т ак ође, аутор пр им ећ ује, ј ач ање тр ад иц ин ол аних 
в ид ова м оћи ових аут окр ат ија, и см атра да су во јна моћ у ко нју кц-
ији са н ац и он ал измом „ф ата лна ко мб ин ац ија к оју би тр еб ало пр от-
ер ати у пр ошлост“ (стр. 34).

Ке јген, н аст авља св оје и стр аж ив ање ан ал из ир ај ући ек оно мску 
д име нз ију ра зв оја Ј ап ана, И нд ије и Ир ана, као д рж ава к оје т еже 
оств ар ењу в ећег гл оба лног ут иц аја. Б уд ући да је п ажња ја вн ости 
усм ер ена на тра нсфо рм ац ију К ине у в ел ику с илу, аутор тв рди да 
не би тр еб ало з ан ем ар ити Ј апан, због свог „п овра тка но рма лном 
т оку“ (стр. 39), о дн осно због в ис оког пр ивре дног р аста, и нте нзи-
вног ул аг ања у во јни се ктор и и зр аж еног „н ац и он ал исти чког и мпу-
лса“ (стр. 40). От уда, к ако аутор см атра, в иш ев еко вне н ет рп ељ ив-
ости и зм еђу К ине и Ј ап ана ост ају д ом инан тна к ара кт ер ист ика ази-
јске г е оп ол ит ике.

Баш као и пре тхо дно сп ом ен ути м еђ ун аро дни а кт ери, и И нд-
ија, као тр ећа а мб иц и озна с ила ази јске сц ене, д аје пр има рно м есто 
п ол ит ици с иле у п о им ању м еђ ун аро дних о дн оса н аст ој ећи да оств-
ари д ом ина нтан ут ицај на св оје с ус еде,   „н еки вид д обр он аме рне 
х ег ем он ије“ (стр. 45). Пр екл ап ање и нт ер есних сф ера ут иц аја К ине 
и И нд ије у кра јњој и нста нци м оже д ов ести до и зб иј ања р ата у сп-
ост ављ ај ући н ову ра вн от ежу сн ага у Аз ији.

Пре мда се Ке јген н ије ф ок ус ирао ек спл ици тно на је дну д рж аву, 
п осре дно се з акљ уч ује да се овај и стр аж ива чки п од ухват з асн ива 
на бе збе дн осним из аз ов има са к ој има се с у оч ава САД. У н аст ој ању 
да оч ув ају ст атус „а мб иц и озне с упе рс иле“ (стр. 50), опр ед ељ ују се 
за ек спа нз и он исти чку, па чак и агр еси вну спо љну п ол ит ику, п ок-
уш ав ај ући да о бл ик ују свет пр ема њ их овим „п ол ити чким и м ора-
лним опр ед ељ ењ има“ (стр. 53). 

Као н епр оме нљ иве атр иб уте ам ери чке спо љне п ол ит ике, Ке-
јген н ав оди асп ир ац ију ка ун ил ат ер ал изму, в ер ов ање у пр аве дност 
со пств ене м оћи, н аг ињ ање ка уп отр еби с иле у р еш ав ању м еђ ун-
аро дних пр обл ема, као и ра з ум ев ање со пств ене х ег ем он ије у и нт-
ер есу ц ел оку пног љу дског р ода. Осв рћ ући се на гр ешке к оје су 
САД ч ин иле у пр ошл ости, аутор их обр азл аже твр дњом да су в ођ-
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ене у ц иљу у сп ост ављ ања пр ава и сл обо дног т рж ишта, а м от ив ис-
ане на јч ист ијим н ам ер ама. 

Пр е исп ит уј ући те рмин „м еђ ун аро дне з аје дн ице“ у ко нте ксту 
гл оба лне п од еле на д ем окра тске и аут окра тске з емље, Ке јген см-
атра да у с авр ем еном св ету м еђ ун аро дних о дн оса „не п ост оји 
т аква м еђ ун аро дна з аје дн ица у окв иру к оје би м огла б ити д он ета 
з аје дни чка р еш ења п ов одом в ел иког бр оја стр ат ешких о дл ука о 
т оме да ли тр еба и нте рв ен ис ати, н аме тн ути сан кц ије или д ипл-
ома тски из ол ов ати з емљу“ (стр. 74). Ст ога, у ц иљу оч ув ања з ашт-
ите и нт ер еса д ем окра тских з ем аља, он пре дл аже осн ив ање с ав еза 
д ем окр ата у в иду „гл оба лног сп ор аз ума или л иге д ем окр ата“, укљ-
уч уј ући д рж аве ЕУ и Н АТО, з атим ази јске и п ац ифи чке д рж аве, 
као што су Ј апан, Аустр ал ија и И нд ија, али и др уге д ем окра тске 
з емље п опут Бр аз ила. Кљу чни з ад атак ове, у п оче тку н ефо рма лне 
и нст ит уц ије, био би обе зб еђ ење л ег ит им ит ета за р е ал из ац ију оних 
а кти вн ости к оје су са ст ан ов ишта д ем окра тских д рж ава н ужне, а 
ист овр ем ено не од обр ене од стр ана аут окр ата. Аутор као ил устр ац-
ију је дне т акве а кти вн ости ув оди и нте рве нц ију на К ос ову. Пре мда 
је осно вна з ам исао овог сп ор аз ума з ашт ита д ем окра тских при нц-
ипа, Ке јген о бј ашњ ава да се у том и нт ер есу „н еће в од ити к рст ашки 
р ат ови“ (стр. 93).

К она чно, Ке јген з акљ уч ује да су у осл абљ еном м еђ ун аро дном 
п оре тку, САД ј ед ина д ем окра тска с ила к оја има сп осо бн ости да пр-
ихв ати п уну о дг ово рност за р еш ав ање бро јних све тских пр обл ема 
услед „со пств еног пр осв ет ите љског и нт ер еса к оји их н ав оди да др-
уг има пр иск оче у п омоћ“ (стр. 83). Књ ига н ап ис ана на ч итљив и 
ј асан н ачин, пр ужа ч ит а оцу м огу ћност с агл ед ав ања св ета у к ојем 
се ст аре ид е ол ошке п од еле п он ово а кт у ал из ују, у к ојем се пр имат 
САД на гл оба лном н ивоу, к ако с ада, т ако и у б уду ћн ости не д ов оди 
у п ит ање. Пре св ега, св ојом ко нц изн ошћу, и усре дср еђ ен ошћу на 
бе збе дн осне из аз ове са к ој има се с у оч ав ају д ем окра тске з емље на 
п оче тку дв ад есет п рвог в ека, Р оберт Ке јген нам пр ужа м огу ћност 
с агл ед ав ања сл ож ених, с авр ем ених м еђ ун аро дних о дн оса са ст ан-
ов ишта „а мб иц и озне с упе рс иле“.

 Овај рад је примљен 08. маја 2014. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 2. јуна 
2014. године.



  

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);



– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у 
фуснотама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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