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Уводник
Са задовољством вам поштовани сарадници и читаоци
саопштавамо да је и четврти број нашег угледног часописа Политичкa ревијa - за 2013. годину веома садржајан и занимљив.
Захвални смо на сарадњи, драгоценом времену и уложеном труду
и пожртвовању наших цењених аутора.
Тему овог блока насловили смо О неким аспектима
националног идентитета и развоја. У првом чланку,кроз призму
појмова као што су ослобођење, слобода и држава, разматрају се
различити приступи суштини српског националног и државног
питања (М. Кнежевић); у другом се прати успостављање и
развој кнежинске самоуправе као кључног фактора у формирању
нционалног идентитеа ( Ј. Миљковић-Матић); у трећем се налази
веома садржајан и занимљив рад о значају села Штитково на
очувању српског националног идентитета (С. Шуљагић).
У рубрици актуелно изабрали смо три рада: један говори о
савременим српско-хрвстским односима у светлу залагања Србије
да постане члан Европске уније, и „арбитрарне“ улоге Хрватске
у том процесу. Други рад анализира однос бошњачких медија –
„Дневног аваза“, а тиме и већинске муслиманске популације , према
ЕУ и њеним вредностима, с једне стране, и према Турској, коју је
не тако давно бивши реис ул улема Мустафа Церић назвао својом
државом, а босанске муслимане Турцима, с друге стране. Трећи
рад је такође веома занимљив чланак млађих колега о социјалном
капиталу и карактеру „друштвене замке“ у Србији.
У рубрици огледи и студије налазе се три значајна чланка, а
посебну пажњу привлачи веома успела компарација положаја
градоначелника у Француској и Србији (Д. Гујаничић).
У четвртом делу наши аутори пишу о масмедијима, масовној
култури и политичкој комуникацији, и ту вам скрећемо пажњу на
веома аналитичан и занимљив чланак младих колега о друштвеним
мрежама – Фeјсбук, као новим облицима политичке комуникације.
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Користимо прилику поштовани сарадници и читаоци да вам
пожелимо срећну и успешну Нову 2014. годину, добро здравље и
наставак сарадње у нашем цењеном часопису Политичка ревија.

Главни и одговорни уредник
др Момчило Суботић, научни саветник

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

- VIII -

политичка ревија

Тема броја:
О НЕКИМ АСПЕКТИМА
НАЦИОНАЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА
1
Милош Кнежевић

ОСЛОБОЂЕЊЕ, СЛОБОДА И ДРЖАВА

31
Јелена Миљковић-Матић

УЛОГА КНЕЖИНЕ У НАСТАНКУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

39
Сања Шуљагић

ЗНАЧАЈ СЕЛА ШТИТКОВО ЗА ОЧУВАЊЕ 
СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА  

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА

УДК:
УДК 323.1(=163.41):321.01

POLITICAL REVIEW
Година (XXV) X II, vol=38
Бр. 4 / 2013.
стр. 1-29.

Оригинални
научни рад

Милош Кнежевић*

Институт за политичке студије, Београд

		

ОСЛОБОЂЕЊЕ, СЛОБОДА И ДРЖАВА**
Размишљање о могућим приступима суштини
српског питања
Сажетак
Аутор у својим разматрањима полази са становишта
препознате вишеузрочности историјског настанка и
развоја српског питања. Као примарна својства ис
тиче изразиту историчност и политичност нацио
налног питања у прошлости и садашњости. Разлику
јући формална од есенцијалних обележја националног
питања, аутор набраја десетак карактеристичних
есенцијалистичких приступа са становишта: слобо
де, демократије, државе, економије, културе, религи
је/цркве, истине, правде и геополитике. У раду су раз
мотрена само два од десетак чинилаца помоћу којих
се најчешће објашњава суштина српског националног
питања. Поменуто је, такође, да се овдашњи тумачи
националног феномена деле на оне који истичу да је
по разбираспаду друге Југославије распламсано српско
питање које је и пре тога у првој и другој Југославији
тињало и жарило српски народ и његове елите, и оне
који у промењеној транснационалној конфигураци
ји балканског макрорегиона, као делу новог европског
поретка, не препознају поједина национална питања
као релевантна, па самим тим ни српско национал
но питање. Најзад, по ауторовом мишљењу, чак и у
тзв, постмодерним временима разматрање нацио
налног питања није изгубило на сазнајној вредности
*
**

Сарадник Института за политичке студије из Београда, главни уредник часописа Национални интерес, Београд.
Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

-1-

Милош Кнежевић

ОСЛОБОЂЕЊЕ, СЛОБОДА И ДРЖАВА

и животном значају. Тим више, што је у савременим
глобализацијским токовима феномен нације угрожен
праксама детериторијализовања и десуверенизовања
у клијентистички обликованим порецима.
Кључне речи: српска нација, српско питање, тумаче
ње, историчност, политичност, есенцијализам, сло
бода, држава, национална свест, национални интерес.

V

ећ и на основу летимичних увида у обимну литературу о
националном питању није тешко увидети да се разноликост
узрочних и проблемских поставки суштине српског питања испо
љава у мноштву разнородних тумачења. Унутар плурализованог
интерпретативног поља „фактори“ националног питања се поима
ју и приказују у различитим интензитетима појединачног, групног
и међусобног деловања. Истицање само једног пресудно „јаког“
узрока, тако сложеног проблема као што је национално питање – а
поготову српско национално питање - релативно је ретко и махом
непоткрепљено и неубедљиво.
Одатле се, мимо монокаузалне интерпретације српског наци
оналног питања, разлози и поводи његовог отварања и проблема
тичне неразрешености, много чешће препознају у садејствујућим
сплетовима узрока, мотива и интереса. Мултикаузални ток је, сва
како, комплексан и у њему се, обично, препознаје више неуједна
чених фактора који садејствују као детерминанте и варијабле на
ционалног питања, то јест делују унутар склопа већег броја узро
ка који обликују садржај националне појаве у њеном конкретном
историјском виду.
Конвенционални одабир појма и речи „фактор“ у објашњавају
ћем наративу српског националног питања дозвољава и коришће
ње и других сличних аналитичких појмова попут: узрок, разлог,
повод, чинилац, силница, основ, мотив, интерес, детерминанта,
константа, варијабла, компонента, елеменат, вектор, итд. У
складу са ауторским приступом, националном питању и методама
и начинима означавања, поменути низ одредница може бити упо
требљен синонимијски, без прецизних утврђивања семантичких и
логичких подударања, али и у нијансираним разликама које упућу
ју на посебна и разнолика становишта.
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Уз просторни, то јест топички и тополошки, те нумерички и
калкулативни аспект формулисања српског националног питања,1)
непрестано се врши и његово есенцијализовање – препознавање,
откривање и придавање суштине (осуштињавање) - избором или
свођењем на поједине узрока или групе узрока.
Уз физичке, квантитативне и статистичке показатеље савреме
ног стања српске нације, као одсудно важни узроци српског наци
оналног питања истичу се и неки други из најширег квалитатив
ног домена друштвености. Поред просторно/временског тумачења
и разумевања српског питања, у географским, те геполитичким,
демографским и демополитичким димензијама, на широкој скали
интерпретација уочавају се различита акцентовања његове исто
ријске, културне и цивилизацијске суштине.

I
1. Еволуција и историчност
Национално питање се нужно испољава током трајања нације.
Национално питање је нужно временско и временито, историјско
и исторично. Национално питање, постављено као животно пита
ње, не изгледа увек исто, оно у приказима варира у зависности ко
га формулише, на који начин то ради, шта садржи, како се истиче,
коме се упућује, и, најзад, у ком часу се и зашто то чини?
Фазе и етапе формулисања српског питања се наизменично
сустичу и претапају у разним историјским секвенцама. Оно што
је српско питање означавало у 19. или 20. веку, свакако, више не
означава у другој деценији 21. века! Времена у животу нације се
мењају а тиме и начини разумевања виталних интереса у основи
постављања националног питања.
Квалификације природе националног питања такође се мењају
сходно променама интерпретативних тежишта и превагом ове или
оне предикације. Историјски токови условљавају и постављају гра
нице историографских тумачења, док историографска тумачења у
повратној спрези откривају узроке догађаја и осмишљавају токове
прошлости. Укратко, национално питање еволуира током живота
нације, као што еволуирају и тумачења његове природе. Еволуција
1)

Видети: Кнежевић Милош, „Српски народ пре и после Југославије. Српско питање у
ретроспективи и перспективи“, глава „Топика и топологија српског питања“, стр. 2034, зборник Српско питање на Балкану, уредио Момчило Суботић, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
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тумачења националног питања је у најужој зависности од места и
положаја једног народа у констелацији међународне моћи.
Познато је на које начине је од почетака дипломатских фор
мулација проблема, српско питање разумевано као нужни, каткад
главни и већи, а покаткад тек мањи и споредни део Јужнословен
ског а потом и Југословенског питања, која су у прошлости дефи
нисана као део Балканског питања у саставу ширег Источног и
Југоисточног питања.2)
На сваком од поменутих нивоа просторног припадања, сагле
давања и решавања српског питања битна је била и остала поли
тичка димензија. Да би се оцртало у националним димензијама
историјско питање једне нације, у ствари, ни не може да буде уоб
личено неполитички и упућено некоме изван политике. Да подсе
тимо, национално питање је по оцртавању свог облика и одређењу
суштине хиперполитично и хиперидеологично. Оно у односу на
народ/нацију испољава надражај најснажнијег интензитета. Кључ
за „откључавање националне браве“ у притвореним вратима међу
народне политике је гео/политички.

2. Политичност националног питања
Као на један од могућих праваца у разрешењу недоумице о
савременом карактеру српског националног питања потребно је
подсетити на претходни проблем садржан у недоумици: да ли су
дисперзија и фаргментованост српског народа и нације на пост
југословенском простору јужнословенског Балкана испољени као
захтевно питање, или се савремена визура размештености и поли
центричног обитавања Срба оцртава у другачијим, можда и фраг
ментизовано неупитним обрисима?3)
2)

3)

О томе: Кнежевић Милош, „Српски народ пре и после Југославије. Српско питање
у ретроспективи и перспективи“, глава „Топика и топологија српског питања“, тачке
д), стр. 30-34, г) 28-30, и в), стр. 26-28, зборник Српско питање на Балкану, уредио
Момчило Суботић, Институт за политичке студије, Београд, 2013.
Миломир Степић сматра је фрагментираност српских земаља детерминисана
положајем који српски народ заузима на балканском простору. У детерминанте каузалног односа Степић убраја: физичко-географске; културно-цивилизацијске; економскогеографск е и саобраћајне; геополитичке и геостратешке. Видети: Степић Миломир, У
вртлогу балканизације. Политичко-географски положај и фрагментираност српских
земаља, део „Детерминанте каузалног односа положаја и фрагментираности српских
земаља“, стр. 21-151, Службени лист СРЈ - Институт за геополитичке студије, Београд,
2001.
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Да ли је, уопште, дипломатски и конференцијски манир „отва
рања“ и „затварања“ националних, државних и геополитичких
питања, тако својствен прошлом и претпрошлом веку, саобразан
постмодерном добу у промењеним контурама дипломатског про
цедурализма, политичке технологије, реалне и виртуелне полити
ке?
У погледу тумачења савременог смисла националног питања
не би смели бити испуштени из вида они тумачи који сматрају да је
српско питање несумњиво обновљено, тј. отворено при крају про
шлог века (1987 / 1991-1995 / 1999/ и да до данас није затворено на
начин који би одговарао националним потребама и интересима. Из
немирења и незадовољства привидним „решењима без решења“
настало је савремено тематизовање српског питања. Оно проблем
ски избија на површину политичког живота и мимо дипломатског
противљења његовом рационалном постављању које практику
је надмоћни чинилац тврдњом да је геополитичка слика региона
„свршена ствар“. Иако изгледа да је процес тзв реконструкције ре
гиона неповратно завршен, ипак се сваки час испоставља да још
увек тече као и његова тумачења, уосталом.
Српско питање - као проблемски ток, пресек стања национал
ног проблема, изникла и неразрешена национална дилема и по
стављено национално питање - не може се у потпуности схватити
уколико се мимоиђе његова изразита политичност, или, што је још
горе, уколико се свесно изостави његова политичка визура. Јер,
српско питање у прошлости и садашњости је првенствено поли
тички обликовано питање. Оно је упадљиво политичко у актуелној
и реалној, али и у потенцијалној и виртуелној димензији, чак и ка
да нико из нације није питан о својом положају и улози, јер то уме
сто њега и мимо његове воље чини неко са стране. Оно је, такође,
политичко питање и ако се нико из нације не одважава на самоза
питаност и упит о заједничкој судбини и националној будућности.
Указивање на изванполитичке димензије српског националног
питања, свакако је неопходно и корисно, али тек када је повезано
са неизбежним политичким аспектима и када уважава постојећу
политизованост и политичке перспективе националног живота. У
том смислу, упутно је имати у виду садржаје политичке културе из
којих се прониче у проблемске услове и узрочност националног
питања, као и владајуће политичке, културне и научне обрасце који
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утичу на саздање националног обрасца неопходног за разумевања
националног питања.4)
Формулисање садржаја и облика националног питања се по
најбоље врши применом претходно формираног политичког и на
ционалног обрасца. Мада национални образац може да настане и
из ирационалних осећаја и интуиције противречености и супрот
ности унутар националног проблема, много чешћа је његова при
мена у мобилизацији и акцији путем рационализовања у интелек
туалним круговима политичких, научних, духовних и културних
елита.
У разним етапама двовековног развоја српске нације може се
запазити својеврсна дијалектика односа између националних и др
жавних, те политичких и културних образаца. Њихова неподудара
ња указују на синхроне и асинхроне, актуелне и анахроне слојеве
у политичком менталитету и националној култури српског народа.
Најиз раженија тешкоћа се испољава у дугом дејству кохезивних и
адхезивних сила које онемогућују национално, друштвено и др
жавно јединство у ширем мултинационалном, мултиукултурном и
политички плурализованом амбијенту.
Политички партикуларизам у погледу националног питања
као нерешеног државног питања, посебно је изражен у гледишти
ма политичких странака раног, протоплураног периода 1990-1995.
године.5) О томе како се српско питање у раздобљу транзиције фор
мулише у полицентричним, деконцентрисаним и партикуларизо
ваним националним димензијама, у Србији и на ширем српском
простору, писали и даље пишу многи домаћи историчари, правни
ци, социолози, политиколози и филозофи.6)
4)

5)
6)

О томе: Јовановић Бојан, „Мишљења и менталитет“, стр. 120, зборник Промене
образаца мишљења. Судбина критичког мишљења у раздобљу транзиције, приредио
Милош Кнежевић, Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011. На истом месту:
Кнежевић Милош, „Обрасци у менама мишљења. Разноликост и несталност образаца
у свету живота“, зборник Промене образаца мишљења, наведено дело: стр. 53-83.
О томе: Суботић Момчило, Српско питање данас, глава „Српска држава у програмима политичких странака у Србији до ‘Дејтона’“, стр. 63-83, Институт за политичке
студије, Београд, 2008.
Социолог политике Зоран Аврамовић, рецимо, сматра да се националним и политичким
проблемима у Србији прилази са полазишта три владајућа обрасца мишљења:
теоријског, политичко-идеолошког и јавно-идеолошког. Као посебан облик у сва три
типа мишљења Аврамовић препознаје „национално-дезинтегративну мисао“. Видети:
Аврамовић Зоран, „Три обрасца јавног мишљења у транзиционој Србији“, стр. 27-41,
посебно глава „Национално-дезинтегративна мисао“, стр. 36-39, чланак у зборнику
Промена образаца мишљења. Судбина критичког мишљења у раздобљу транзиције,
приредио Милош Кнежевић, Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011. Слично
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Националном питању је, такође, корисно прићи са уважавањем
динамичких елемената националног процеса и статичких компо
ненти његове појавне структуре, што значи као току националног
живота и као стању у коме је нација. Становишта да је самосвест
нације изгубила сваки значај нису издржала пробу времена. И даље
је важно посматрати, описивати и истраживати просторно/времен
ске токове живота нације у прошлости и садашњости.7) Без улага
ња напора у истраживање хронотопа националног живота један од
важних састојака колективне и индивидуалне егзистенције остаје
непокривен и ван домашаја разумевања.
Оправдање за занемаривање националног самосазнања тешко
је пронаћи у другим, наводно деполитизованим супститутивним
сферама, попут културе, економије, спиритуалности, религије.8)
Мада и те сфере у великој мери, такође, учествују у изградњи, одр
жању и развоју нације, у њима се не исцрпљује богати диверзитет
националног феномена. Напослетку као и на крају, неопходни су
активни политички и усредсређени политиколошки увиди у ком
плексни феномен нације.

3. Од форме до садржаја националног питања
Без обзира на, мање или више, обухватне приступе поста
вљања националног питања и предлоге за његово решења, већ и
отпрва уочава се мноштво различитих обликовања његовог садр
жаја. Није свеједно ни ко поставља национално питање; да ли је
то изузетни појединац или овлашћена група; како га и колико га
формулише и, најзад, коме га упућује? Национално питање, запра
во, могу поставити многи мотивисани и заинтересовани актери, у
разним временима и на разним местима, различитим поводима, па
и из сасвим супротних разлога. Као што, такође, у ширем склопу

7)
8)

мисли и политички социолог Слободан Антонић у тексту, „Шта треба променити –
парадигму или хабитус“, наведено дело, стр. 41-53.
Пример пажљиве историографске анализе развоја српске националне свести даје
књига историчара Јеремије Митровића, Народосна свест у Срба, Народна књига, Београд, 1989.
О узрочном дејству религијског и црквеног чиниоца, на савремено стање нације,
видети: Кнежевић Милош, „Верски чинилац сецесионих сукоба. Вера и црква у
процесу разлагања државе“, зборник, Религија између истине и друштвене улоге, стр.
199-213, приредили Владета Јеротић, Мирослав Ивановић, „Дерета“, Београд, 2009.
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међунационалних зађевица и сукоба могу да се сучеле различита
поимања два и више националних питања.9)
Просторне предикације, ослоњене на топичко и хроничко са
гледавање судбине нације, јесу неизбежно полазиште али не и до
вољно удобно долазиште, тј. исходиште разумевања националног
питања. Осим формалних параметара физичке географије, делују
и разнолике цивилизацијске, културне и политичке праксе у датим
и задатим димензијама простора обитавања. Уколико се просторно
одређење националне територије претпостави као формално, све
оно што се унутар његових граница опажа јесте променљива са
држина националног питања.
Како простор националних промена није само спољашња и
условна форма већ и нутрина, као суштина се одређује управо са
држај простора. Одатле се садржинско као суштинско у српском
питању везује за све оно што је настало и што је урађено и надгра
ђено на српском простору. Тако се као узрокована суштина српског
националног питања есенцијализују (може ли се рећи осуштиња
вају?) различито препознати и протумачени садржаји, при чему се
у откривању узрока наглашавају или поједини садржаји или групе
садржаја. Садржаји националног питања се, у ствари, есенцијали
зују у историјском складу са формом али и наспрам форме нацио
налног питања.
У есенцијалном одређењу узрока националног питања истичу
се различите идеје и идеологије, идеали и визије. Без устезања се
може рећи да је разумевање суштине српског националног пита
ња на просторно/временској матрици, развијано на широкој ска
ли општих и посебних цивилизацијских, културних и историјских
вредности. Међу онима који уважавају далекосежни значај српског
питања као националног питања, оно заузима изузетно место, ис
пољавајући при том есенцијалну важност.10) Међу критичарима и
9)

У оквиру последњи пут активираног југословенског питања током разбираспадне сецесије 1991-1995., десио се управо такав случај: истовремено и вишеструко
обнављање национаних питања Јужних Словена. Нужношћу положаја и улоге актера
сецесије и тумачења њених исхода била су дијаметрално супротна. За сецесионисте је
одвајање од Југославије и Србије представљало историјски успех и решење властитог
национаног питања, док су поражени интегралисти, нарочито српска страна, остали
у уверењу да изванјугословенско раздавајење српског народа није и коначно решење
српског питања.
10) Истраживач Јован Базић, рецимо, сматра да постоје четири главне унутрашање
концепције решења српског питања: 1) социјалистичка; 2) радикална; 3) комунистичка
и 4) мондијалистичка. Видети, у целости: Базић Јован, Српско питање. Политичке
концепције решавања српског националног питања, Службени лист СЦГ - Институт за
политичке студије, Београд, 2003.
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анационалним игнорантима, национално питање је ионако интер
претативно депривелеговано и маргинализовано.
Поменутом формализму српског питања додаје се низ одређе
ња чија заједничка матрица је упућеност на садржај националног
питања који се, да поновимо, сматра суштином националног пита
ња. Ова упућеност на садржину као суштину, наспрам несуштин
ске форме националног питања, гради разлику интерпретативног
формализма у односу на интерпретативни есенцијализам. Буду
ћи да је есенцијалистички приступ у разматрању и постављању
српског питања предикатски условљен временском одредницом
„пост“ - повијања под теретом измаклог времена – тиме искрсава
нови проблем трагања за довољно убедљивим садржајем, као са
временом суштином српског националног питања.
У деконструктивној „логици“ српског питања чак и потрага за
његовим разрешењем омеђена је препрекама, будући да је и његов
постављање унапред квалификовано као спорно и неодрживо. Ти
ме се, дабоме, у сваком тренутку стављају у однос поређења, то
кови тумачења која уважавају српско национално питање као про
блемско, са оним токовима у којима му се одриче проблемски вид,
посебно поље истраживања, или га негирају као морално оправ
дано.
Ипак, и они тумачи који се у интерпретативном току самоли
шавају предмета истраживања, на одређени у овом часу постмо
дерни начин, макар и посредно кроз негацију, ипак признају по
стојање српског националног питања. Јер, чак и маргинализација
и заташкавање националног питања указује на његово скрајнуто
проблемско трајање.
Другачије оријентисани тумачи, свесни значаја националног
феномена, не одустају од откривања садржаја, типова узрочно
сти и суштине националног питања у појавности и појмовности
конкретне историје. Отуда није није згорег стећи бар елементарни
увид у понека есенцијалистичка становишта у разумевању српског
национално питања.
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II
4. Прилази суштини националног питања
Одиста, српско национално питање у прошлости и садашњо
сти означавало се, изводило па и сводило на различите димензи
је, те вредности и идеале политичког и културног живота. Одатле,
кратко навођење појединих препознатих узрока и проблемских об
лика српског националног питања нема нити може имати сазнајну
претензију коначног објашњења. Другачије од тога, оно смера са
мо идеалтипском скицирању најзначајних фактора који су, према
гледиштима већине истраживача, утицали на историјско формира
ње и постављање српског националног питања.
Без намере да баш сви могући приступи и гледишта буду по
менути, нешто детаљније ће бити приказана само два типична раз
умевања српског питања, са становишта слободе и државе. Прика
зи осталих есенцијалних становишта српског националног пита
ња која се тичу: демократије, економије, културе, религије/цркве,
истине, правде и геополитике нису укључени у овај рад.11)
Надам се да већ и само набрајање десетак могућности есен
цијаланог разумевања националног питања, без „прикованости“ за
непромењљиви логички редослед и без детаљног улажења у не
сумњиво бројна међусобна садејства појединих узрока, као и њи
хових последица, ипак може допринети стварању потпуније слике
о појави и појму националног питања.

1) Српско питање као питање слободе
Слобода је на почетку и на крају дискурса о нацији. Наци
је се, уосталом, и деле на слободне и поробљене. У модерном и
постмодерном свету индивидуална и колективна слобода је једна
од основних људских вредност и права. Један народ је задовољан
само ако је слободан. Просветитељски, хегелијански и револу
ционарни концепт Модерне указују на историју као развој идеје
слободе. Народи, као колективни субјекти и објекти историјских
11) Конплетан приказ свих препознатих типова есенцијалног тумачења и њихов међусобни
однос, биће детаљно изложен у књизи о српском националном питању која је у
припреми.
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збивања, руководе се идејом националне слободе. Нације углавном
стреме слободи а не подређивању и ропству.12)
Ауторитарно сапети изнутра и споља колонијално и клијенти
стички осујећени, неслободни народи теже ослобођењу. Одиста, у
времену осамостаљења од Турске и Аустроугарске, и потоње из
градње прве постфеудалне независне српске државе, национална
слобода Срба је уздигнута на пиједестал непорециве, апсолутне
вредности. У тој фази српско питање огледало се у тежњама и про
граму националног ослобођења, колико у Србији толико и суна
родника изван њених географских и државних граница.13)
Компоненте српског националног програма, у предјугословен
ској етапи изградње Србије, односиле су се, пре свега, на облико
вање и проширење државних граница на српском етнонационал
ном и верскоцрквеном простору који је подразумевао историјски
формиране српске земље. Слобода српског народа претпостављао
је одвајање и излазак из периферних граница два царства, а он
да и њихово рушење. У тим царствима отварању српског питања
придаван је деструктивани карактер и катастрофални потенцијал.
Слобода Срба у српској држави за та царства је значила угрожава
ње империјалног резона, ремећење колонијалне управе и угрожа
вање геополитичких позиција и улоге у Европи.
При остварењу српске државности, уз ојачане слободилачке
тежње усмерене ка целини српског народа на Балкану, указао се
и нови аспект националног питања који се односио ма постиза
ње унутрашње слободе народа у ауторитарним оквирима владар
ског, чиновничког и војног поретка. Дијалектика српског питања
тако је обогаћена тежњама ка задобијању што већих политичких
и уставноправних слобода и претварања оријенталних поданика у
рајинском статусу, у слободне и модерне европске грађане. Томе су
допринели рани српски либерали и социјалисти.14)
12) О томе: Кнежевић Милош, „Слобода у условима ровите моћи. Памћење, ослобађање,
слобода и заборав“, Национални интерес, бр. 2, 2012, стр. 129-164.
13) Резиме еволуције идеја и идеологија, те планова и програма српских еманципаторских
и интерпретативних напора у јужнословенском свету, видети у: Екмечић Милорад,
Ратни циљеви Србије 1914., нарочито „Увод“, стр. 13-61, СКЗ, Београд, 1973.
14) Један од првих артикулисаних напора тумачења и освајања унутрашње слободе дао
је народњак и социјалиста Светозар Марковић. Видети, његову критику владарске и
главарске самомовоље и деспотизма, кроз кратки историјски преглед Србије од Првог
устанка до његовог доба: Марковић Светозар, Српске обмане. Србија на Истоку,
БИГЗ, Београд, 1973.
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Обе компоненте српског питања, као питања унутрашње и
спољашње слободе и ослобођења, остаће од времена Првог срп
ског устанка 1804. до наших дана. Стварањем Југославије вред
ност слободе и циљ ослобођења „утопљени“ су у другачији и ме
ђунационално сложенији склоп односа. Срби су, као пожртвовани
и жртвени ослободиоци других Јужних Словена своје национално
питање одложили као резидуу на коју је мало ко обраћао пажњу.
Истовремено, политичко раслојавање на унутрашњој сцени указа
ло је појаву антијугословенског и антисрпског сепаратизма.
Сепаратисти су у првој Југославији српски чинилац третирали
као доминантан и хегемонистички, а заједничку државу као „ропо
тарницу“ и „тамницу народа“. Тако се Југославија указивала амби
валентно: позитивно, као резултат јужнословенског ослобођења,
али у свести сепаратиста негативно, као нова врста и продужетак
колонизовања и експлоатације.
Иако је исувише познато, није на одмет подсетити да су против
прве заједничке државе Јужних Словена, свака из својих разлога,
биле све оне државе које су у саставу коалиције Централних сила
биле поражене у Првом светском рату, али и Ватикан и Коминтер
на, такође. Уз то, на унутрашњој политичкој сцени, и поред при
хватања чињенице заједничке државе, покрети и странке левице,
пре свих комунистичка партија Југославије, оспоравале су достиг
нути степен слободе у Краљевини, заступајући револуционарну
акцију и алиби-наратив о великосрпском хегемонизму. Поменуто
је утицало да се српско питање у замршеном сплету унутрашњих и
спољашњих околности третира дискретно, тек као пригушени део
југословенског државног питања.
Друга Југославија јер такође била плод ослободилачке бор
бе, овога пута народноослобидилачког рата против сила Осовине
и домаћих колаборациониста на плану стварања тадашњег новог
европског поретка. Уз грађански рат различито утемељених, ори
јентисаних и ослоњених српских страна текао је отпор окупатору
и политичка револуција, у чијем исходу је укинута југословенска
монархија и са власти збачена српска династија.
Српско питање, као најзад „решено“ поделом Републике Срби
је на три дела, уклопљено је у југословенску националну политику
равноправних република и „братства и јединства“ међу народима,
народностима и националним мањинама. Чак и помисао на покре
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тање другачијег решавања српског питања је у титоистичком раз
добљу била инкриминисана.15)
Титоизам и кардељизам развијени су као пракса владавине и
политички систем, са посебно обликованим сетом самоуправних
слобода и права. Читав систем је био задојен реториком слободе и
ослобађања рада, радника, радништва, укратко – сло оде на крају
историје. У маниру ревидиране суштине класне борбе, колективне
и индивидуалне слободе самоуправљача, у званичној идеологији
су потискивале национални идентитет и припадност.
У краху система самоуправљања, у околностима глобалног
слома комунизма,16) на плурализовану сцену су доспеле разноли
ке дисидентске идеје ослобађања нације. Императив националног
ослобађања у виду ренационализовања, није се односио само на
детитоизовање облика харизмархијске моћи и типа личне власти, и
декардељизовање система отклоном од утопизма друштва удруже
ног рада, него и на уставноправну и политичку промену суштине
односа република и покрајина, и положаја српског народа изван
Србије.17)
Један од значајних узрока разбираспадног процеса унутар дру
ге Југославије односио се на престанак важења геополитичког кон
сензуса о потреби даљег постојања комунистичке Југославије као
сложене и вишенационалне државе у изванблоковском и несврста
ном положају.

15) Добрица Ћосић пише: „Говорити о српском питању то је идеолошки злочин. Срам
и мрачњаштво! Зар постоји ‘питање’ „владајуће и угњетачке нације’? (...) Српско
питање у титоистичкој идеологији и политици не постоји; оно је забрањено, оно је
контрареволуционарно и непријатељско; оно је у компетенцији УДБ-е, КОС-а и јавних
тужилашатва. У томе су са владајућим центром сагласни сви српски политичари –
комунисти.“ Видети: Ћосић Добрица, Српско питање - демократско питање, глава
„Српско питање (дневничке белешке, јануар 1986)“, стр. 147, Политика – Стручна
књига, Београд, 1992.
16) О томе, детљније: Стојановић Светозар, Пропаст комунизма и разбијање Југославије,
„Филип Вишњић“ – ИФИДТ, Београд, 1995.
17) Као илустрација посттитоистичких настојања на поменутим циљевима може да послужи недовршени и званично неусвојени документ, заправо радни материјал под називом
Меморандум српског народа који је, мимо воље аутора из редова академика САНУ,
волшебно прибављен и обзнањен у јесен 1986. године. Фамозни Меморандум је потом добио средишњу улогу у расправама сукобљених страна и партијских фракција о
српском питању у Србији и Југославији. Видети: „Меморандум српског народа“, документ, приредио Владан Динић, недељник Сведок, 22. новембар, 2011. Затим: Ванредна
скупштина САНУ, одржана 18. децембра 1986., (Ауторизоване дискусије академика),
Председништво САНУ, Београд, 1989. Такође: Михајловић Коста, Крестић Василије,
„Меморандум САНУ“ по ударима политике, Борба, Београд, 2002.
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Агитаторски је реактивиран пропагандни наратив о велико
српском хегемонизму и српској агресији којом се угрожавају сло
боде других и мањих јужнословенских народа.18) Слика стања,
учвршћена у претходној подели интересних сфера на Балкану, није
смела бити суштински промењена.
Истовремено са отпочињањем међурепубличких сукоба, који
су ескалирали у етнички, верски, грађански и територијални рат,
напуштан је социјализам. Током све јачих међунационалих сукоба
и хаотичног замирања социјализма, текла је и борба за унутрашњу
слободу грађана. Некадашње освајање самоуправљања изопачило
се у управљање сукобима и ратоводство.
У Србији, која је истовремено била и није била у рату, бор
ба на унутрашњем плану имала је вид противљења ауторитараном
поретку личне и породичне партијске власти који је, по мишљењу
опозиције, оличавао споља и изнутра озлоглашавани али уважа
вани Слободан Милошевић.19) Многи су тада српско питање тума
чили као судбински важно „ослобођење од Милошевића“ и рато
сиљање од јуловског ретрокомунизма, у ствари, као одбацивање
реликта реалног социјализма.
Разбираспад друге шесточалне и треће двочлане (српско/цр
ногорске) Југославије указао је на концептуалну амбиваленцију
остварења слобода у отвореном српском питању.20) С једне стране,
било је неопходно заштити и осигурати положај угрожених Срба
на ратном сецесијом захваћеним подручјима, док је, с друге стране,
ваљало одбранити вредност и идеал унутрашње слободе у суочава
њу са ауторитарним поретком у условима закаснелог посткомуни
зма. Док се прво тицало преконфигурације авнојског републичког
поретка у пожарним условима сецесије, друго се тицало односа
18) О томе видети више него поучну антологију запрепашћујућих антисрпских и
србофобних изјава учесника у политичкој агитацији против Србије, током последње
деценије прошлог века, коју је саставио Зоран Петровић Пироћанац, Како избрисати
српски вирус, треће издање, ИПС, Београд, 2008.
19) О томе: Антонић Слободан, Заробљена земља. Србија за владе Слободана Милошевића,
део „Господар“, нарочито глава „Доба цезаризма“, стр. 411-435, и „Доба султанизма“,
стр. 435-468, Откровење, Београд, 2002.
20) Добрица Ћосић пише: „Прочитах Сјенкијевичев запис: ‘Тешко народима који више
воле слободу него отаџбину.’ Узнемирујућа опомена! Треба то промислити. Мени
је отаџбина слобода, али није само слобода. Није свакако. Међутим, ако не волимо
слободу више од отаџбине, губимо и отаџбину. Бар тако се збивало нама Србима у
нашој историји.“ Ћосић Добрица, Српско питање – демократско питање, глава
„Дневничке белешке. 5. август 1986.“, стр. 159, Политика – Стручна књига, Београд,
1992.
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према пракси унутрашње неслободе водеће партије и једно време
неприкосновеног лидера.
Укратко и напослетку, српско питање - као питање унутра
шњег и спољашњег ослобађања и слободе - преживело је одлазак
Слободана Милошевића и социјалиста са власти 2000. године, да
би у условима посткомунистичке и постмилошевићевске транзи
ције добило другачији изглед и садржај.21) Транзиција у виду ре
стаурације новостарог поретка једнима се учинила као једва изво
јевано национално ослобођење, а другима сасвим супротно, као
обновљено поробљавање.
Идеја постигнуте слободе од страха одржаваног једноумним
ауторитаризмом, сучелила се са идејом ослобођења од нових, пре
свега економских ланаца који су већини грађана намакнути неоли
бералним реформама. Тако је и у тзв. постконфликтном и постау
торитарном раздобљу преживео парадоксалани бином слободе у
коме се праксе ослобађања и поробљавања међусобно политички
потиру чак и до логичке неспојивости. Одатле српско питање, као
питање обе врсте слободе, и даље тражи одговор на оба амбива
лентна плана: као питање слободе српског народа у државоликом
и ентитетизованом јужнословенском поретку, и: као проблем уну
трашње слободе грађана претворених у презадужене и осиромаше
не поданике банкократских и клијентистичких владара.

2) Српско питање као државно питање
У мери у којој је сваки народ/нација повезана за једну или ви
ше држава, српско питање је одиста и државно питање. За понеке
тумаче је највише, чак и само државно питање, у привилегованом
сингулару или плуралу. Тумачи који есенцијализују српско питање
као државно питање, убедљиве разлоге проналазе у крајње рђавом
искуству обездржављених стања националне прошлости. Очевид
но, ма каква и ма колика била, српска држава најбоље је штитила
српски народ у историјским потресима и ковитлацима. Без државе
Срби су били изложени разорном политичком вулунтаризму, мило
сти и немилости оних чинилаца који су на српском етнонационал
ном простору успостављали своју моћ и власт. Одатле је ослобо
21) У једном делу намирених досовских активиста завладала је озлојеђеност због развоја
ситуације у Србији после 2000. Они који су веровали да се 5. октобра те године догодила
револуција сада су видно разочарани. Пример повређене еуфоричне свести дао је
један од првака ДОС-а Милан Протић у мемоарској књизи Изневерена револуција. 5.
октобар 2000, Чигоја штампа, Београд, 2005.
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дилачки порив народа/нације поистовећиван са етатизовањем, то
јест одржављењем у облику српске националне државе.22) Тежња
ка националном ослобађању и етатизовању током 19. и 20. века
била је битан састојак остварења националног интереса Срба на
плану историјског решења српског питања.
Потребу за државним разрешењем националног питања за
ступници овог тумачења изводе из речитих поука погубних стања
народа/нације у различитим историјским околностима: у услови
ма вишевековне империјалне поробљености (Венеција, Турска,
Аустрија, Аустроугарска); сурових ратних окупација после претр
пљених ратних пораза у прошлом веку (К унд К монархија, Немач
ка, Италија, Мађарска, Бугарска); репресалијама и геноцида над
српским народом у светским ратовима (шуцкори, усташе у НДХ,
албански балисти, припадници окупаторских војски Италије, Ма
ђарске, Бугарске, итд.); најзад и због нерешеног статуса српског
народа у југословенским државама, али и угрожености српског на
рода и српских држава у условима глобализма и клијентелизма.
Могућности достизања идеала слободе и остварења идеала де
мократије, у таквим тумачењима претпостављено је изградњом и
учвршћењем националне државе. Одатле потиче и својеврсна на
ционална и државна идеологија која указује српско државно пита
ње најпрече и најважније, те да се српско питање као национално
питање, може разрешити у српској држави као националној држа
ви. Дакле, не било којој другој и другачијој него управо српској др
жави! Наравно, не у политички и уставноправно неприхватљивом
облику, него у европски утемељеној националној демократији као
начину владавине и устројству друштвеног и државног поретка.
Не само типичан него и истакнути заговорник националне др
жаве у демократском облику је политичар и политиколог Слобо
дан Самарџић. У једном од теоријских радова он подвлачи: „После
распада Југославије за Србе не постоји важнији проблем од држав
ног питања. Није то последица неке метафизичке или митске веза
ности тог народа за апсолут звани Држава. То је резултат сасвим
опипљивих историјских чињеница. Историја последња два века ја
сно говори о томе да је једино сопствена национ
 ална држава била у
22) У обимној литертатури која садржи становишта српског националног питања као
првенствено државног питања, релативно су ретка настојања целовитог осветљења
националне државе као темељне појаве савремене историје у континенталном и
регионалном погледу. У том смислу се издваја књига Ђуре Бодрожића, Национална
држава, СКЗ, Београд, 2008.
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стању да Србима гарантује физички опстанак, дакле елементарну
егзистенцију, на простору на којем живе. Да не говоримо верском
и културном идентитету, који је, колико и физички опстанак, бивао
перманентно угрожаван у државама са туђинском влашћу.“23)
На раздаљини, у идеолошки дијаметрално супротном интер
петативном полу налазе се тумачи и заступници решења српског
питања у форми заптите људских права и слобода и грађанске др
жаве. Већина таквих тумача сматра је свако национално, па и срп
ско питање - уколико га уопште као такво признају? - у широком
луку и великим обимом обухваћено грађанским феноменом. Јер,
етнички и примордијално засновано национално питање, по та
квом мишљењу, крајње је депласирано у развијеном грађанском
друштву у коме доминирају грађански и држављански статуси а
не, како се вели, етничко порекло и подаништво нацији.
Полазећи, заправо, од аксиома неолиберализма и императи
ва сужавања социјалних функција државе, те нарочитог држав
ног минимализма у сфери економије, поборници овог становишта
сагледавају модерну Србију само као уставноправно дефинисану
грађанску државу. За неолибералне критичаре Србије као српске
националне државе, такво њено уставноправно одређење је неса
гласно и неспојиво са политичким идеалима демократије, грађан
ства и европејства.24) За посткомунистичке неолиберале „класич
на“ национална држава је анахронизам у нехомогеним условима
политичке некомпактности, полицентризма и полиархије, мулти
етничности и мултикултурализма.
О немогућност разрешења српског (и југословенског) питања
путем успостављања националне српске државе размишљало се и
писало у више повода и наврата. Током сецесионих сукоба оспо
равана је могућност одржања Југославије у било ком облику, али
и стварања неке, у сваком случају, сложене али обједињене српске
државе. Током сецесије и у постсецесионом периоду као немогуће
и неодрживе (пара)државне творевине квалификоване су: Републи
ка Српска Крајина, Република Српска, јединствена Босна и Херце
23) Видети: Самарџић Слободан, Аргументи за Србију. Политичке и уставне расправе,
део „Првенство државног питања“, посебно глава „Српско питање као спољни и
унутрашњи проблем“; стр. 71-72, Центар за унапређење правних студија - Досије,
Београд, 2001.
24) О томе: Подунавац Милан, Принцип грађанства и поредак политике, главе „Утемељење
и типологија модерног грађанства“, стр. 41-58, „Грађанство и националитет“, стр. 5881, Принцип – Факултет политичких наука, Београд, 1998.
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говина,25) самостална Црна Гора, албанизовано и квазиодржављено
Косово, итд.26)
Али и Србија је изложена прогнозама начелне недовршивости.
У наслону на познате опсервације Зорана Ђинђића о Југославији
као недовршеној држави, (Књижевна заједница, Нови Сад, 1988.),
социолошкиња Весна Пешић је сличну тврдњу надградила стано
виштем да је и Република Србија, у ствари, немогућа држава и то
због - а због чега би другог? - него због фамозног српског нацио
нализма. „Прва и суштинска особина српског национализма је у
његовој контрадикцији која се није могла уопштити у било какав
принцип, односно у било какву реалну државу, сем да се деклари
ше као радикални партикуларизам који је неспојив са универзал
ним вредностима модерног друштва.“27)
Корак даље, заправо много корака даље у критици предста
вљања српског националног питања као државног питања, на
правила је НВО активисткиња Соња Бисерко. У једном од својих
бројних наступа она је устврдила да је отварање српског нацио
налног питања у другој Југославији почело усвајањем Устава из
1974. године, јер српска национална елита у суштини никада није
признале републичке границе, нити републички суверенитет: „Све
до слома комунизма српска национална стратегија је усмерена на
редефинисање Југославије под доминацијом Србије, док је друга
опција стварање српске државе. Године 1986. група српских инте
лектуалаца , чланова САНУ, припремила је документ под називом
Меморандум, који је имао огроман утицај на стварање политичке
климе у Србији. Меморандум српско национално питање дефини
ше као државно питање, односни његово решење је могуће само
прављењем нове државе на темељима старе Југославије. (...) Ова
кав колективистички приступ Меморандума нацији је у суштини
спречио отварање српског националног питања као демократског
питања.“28)
25) Видети: Кецмановић Ненад, Немогућа држава: Босна и Херцеговина, део „Самоодржива
или неодржива“, стр. 241-333„Филип Вишњић“, Београд, 2007.
26) О томе: Кнежевић Милош, Отмица Косова, нарочито главе „Албанска фантазма права на отцепљење“, стр. 123-147, и „Последице евентуалне независности Косова“, стр.
187-205, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
27) Видети: Пешић Весна, Подивљало друштво. Како смо стигли довде, део „Нека буде
што бити не може“, глава „Немогућа држава“, стр. 149, Пешчаник, Београд, 2012.
28) Видети: Бисерко Соња, Србија на Оријенту, глава „Генеза великосрпског
национализма“, поглавље „Заједништво Ћосића и Милошевића“, стр. 364-365,
Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2004.
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Семантички ефектним неологизмом, успелу теоријску кри
тику анационалних, мондијалних и цивилистичких становишта о
српском питању, дао је филозоф Светозар Стојановић. Реч је, дабо
ме, о темељној критици концепта грађанизма.29) Негативно теориј
ско одређење параполитичке праксе грађанизма није промакло ни
главним заступницима и доктринарима те појаве.30)

III
5. Упитаност над питањем нације
Можемо ли се (у)питати о смислу постављања националног
питања? Или је национално питање неупитно, узалудно или бе
смислено постављено, јер га напросто као национално упитног
нема, стога што је већ дато у варљивом одговору да не постоји,
будући да више нема ни нације способне да га постави и на њега
веродостојно одговори!? Постоји ли, одиста, национално питање
као такво у ери глобализације и глобализма?
По свему судећи, чини се да у свету још увек подељеном на
нације национално питање не престаје да одише аромом инди
видуалних судбина у судбински повезаним заједницама. Када је
напокон исказано и постављено као питање, очекивано је да пре
тога настале националне недоумице и тешкоће у животу нације ни
су отклоњене. Стога се у национално усмереном питању очекује
прагматичан одговор и евентуално разрешење националног про
блема. Када је у питању национално „питање“, онда би најважнији
свакако требало да буде национални одговор!
Индивидуе апатичне спрам етницитета и нације уображавају,
додуше, одсуство недоумица око свог порекла и припадности. Та
кве индивидуе су егоистички уверене да припадају само себи и
ничем другом изван или изнад себе; или мисле да су у општости и
јединству света сродници свега и ничег изван свега; или, пак, на
просто не поседују никаква национална уверења, нити свест о ма
каквој па ни о националној припадности.
29) Видети: Стојановић Светозар, На српском делу Титоника, глава „А шта је то
грађанизам?“, стр. 23-25, „Филип Вишњић“ – ЦСИ, Београд, 2000.
30) Тако је, на пример, на Стојановићево теоријски сугестивно разликовање грађанског
од грађанистичког покушао да одговори правник Војин Дитријевић. Видети:
Димитријевић Војин, О Праву и неправу, глава „Патриотске муке са речима: забога
шта је то ‘грађанизам’?“, стр. 310-313, едиција Реч, Београд, 2011.
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За обескорењене индивидуе, које су каравански загледане у
анационалну или транснационалну бесконачност света, за који су
кадшто наивно а кадшто примитивно уверени да је најзад глоба
лизован, као и оне недоспеле до осећаја националне припадности,
практично свеједно да ли је мачије национално питање поставље
но или није. А и када је постављено, чини се као да је оно за њих
небитно. Јер, свет је све, а ми смо у свету свега и свачега, иако без
свега нужног што би могло да нас чини аутентичним људским би
ћима.
У анационалној летаргији, уз усађено поверење у грађански
и држављански статусни неутрализам, безидентитетне и мулити
дентитетне индивидуе реагују тек на угрожавање и повреду соп
ственог „лебдећег“ положаја које им задаје ударац ојачан енерги
јом националног набоја. Тада се у шоку суочавају са конфликтном
ноторношћу националних сила и супротности у свету ривалских
нација. Космополитеа коју су ученији и умнији међу њима, загле
дани из поднебесја наивног политичког идеализма снатрили, још
увек је обележена етничким и националним пореклом и идентите
том индивидуа.31)
Завичај се не може тек тако заборавити и поништити. Нема
завичаја на прескок, нити се из нације може произвољно искочи
ти као из воза у покрету, а да то искакање не буде ризично, болно,
кадшто и трауматично. Национални осећаји се не надскачу засле
пљеном и надменом астралном филантропијом. Да би се сплином
необразложене љубави волео читав свет потребно је макар мало
волети свој завичај и своју земљу као део света; као претходни из
ворни свет накнадном свету постварења и отуђености. Дедуктив
ној љубави света као свеместа потребна је завичајна љубавна ин
дукција стварног места људског збивања. Када је већ постављено,
национално питање је, дакле, потребно уважавати, без обзира на
непромишљеност његовог одбацивања.

31) Разматрајући српски пример, политиколог Момчило Суботић као основне елементе националног идентитета истиче: српски језик; српско писмо – ћирилицу; православље и
СПЦ,и; српску нацоналну државу. Видети: Суботић Момчило, глава „Основни елементи српског националног идентитета“, стр. 11-49. ИПС, Београд, 2012. Такође: Кнежевић
Милош, „Геополитичност националног и религијског идентитета. Могућности мултиконфесионалног капацитета нације“, зборник Национални идентитет и религија, приредили Зоран Милошевић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд,
2013, стр. 23-65.
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6. Клијентелизам и дезинтеграција
Клијентелистички поредак је анационални одговор на мук о
заташканом и нерешеном националном питању. Клијенти се не
интегришу као једнакоправни и равноправни у заједницу инте
гратора већ се, колико год је могуће дуже, одржавају подређеном
дезинтегрисаном положају немоћних и експлоатисаних објеката.
Хијерархијски смисао несувереног положаја клијената је у непре
сталном плаћању и отплаћивању, уз немогућност коначне отпла
те. Несавладава задуженост је обесхрарујуће онострана клијенти
стичка судбина.
У клијентистичким државама национално питање – једно или
више узајамних – такође се држе под сталном тензијом, отворе
ним и нерешеним, јер се тек на тај начин може одржати неопход
на политичка нестабилност која омогућује неометано уплитање,
интервенционизам, унутрашњи „кризни менаџмент“ и спољашњу
„контролу хаоса“.32)
Реакција клијентистичких режима је планирана, предвидљиво
сусретљива и снисходљива, напросто - послушна. Безвољно баца
ње под ноге властитих националних интереса се врши из самодо
живљаја опортуних разлога, а заправо из кратковидог оказиона
лизма, недомишљеног прагматизма и само привидног политичког
реализма. Надимају се, у ствари, илузије да се усрдном спремно
шћу на сваковрсне уступке, те одступањем и одрицањем од власти
тих националних интереса, од пропасти спашава угрожена нација.
Малодушна пракса националног самопорицања карактерише осла
бљене и посрнуле, али понајвише поражене нације на историјској
низбрдици назатка и самоуништења.33)
32) Криза се рационализује као објективни догађај и контролише „напредним“ процедурама
политичке технологије која своје мисаоне основе проналази у теорији система, теорији
конфликта и бихејворијалној психологији. У обимној литатури о управљању кризама
те врсте, видети на пример: А. Боин, П. Харт, Е. Штерн, Б. Санделијус, Политика
управљања кризама. Јавно руковођење под притиском, Службени гласник – Факултет
безбедности, Београд, 2010.
33) О аутошовинизму, националнихилизму и „духу самопорицања“, видети: Јовановић
Бојан, „Мишљења и менталитет“, глава „Време менталитета“, стр. 124-126, зборник
Промене образаца мишљења. Судбина критичког мишљења у раздобљу транзиције,
приредио Милош Кнежевић, Дом културе „Студентски град“, Београд, 2011. Такође:
Ломпар Мило, Дух самопорицања, глава „Комплекс предодређене кривице и страх“,
стр. 76-90, Орфеус, Нови Сад, 2011.
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Социолог Зоран Аврамовић сматра да морални пад дела срп
ске интелигенције у току разбијања СФРЈ и одсуство солидарно
сти са патњама народа, уз разарајућу критику власти са позиција
интереса тзв. међународне заједнице: „... није производ околности
разарања државе и друштва бивше Југославије, већ део интелекту
алног континуитета. Тај, морално неосетљив део српске интели
генције за патње свог народа, наслеђе је наше новије историје. Су
коб мањине, морално постојане интелигенције, и већине која ‘лако
предугојачва мишљење’, у српској нацији не може се избећи.“34)
У условима отворене окупације самопорицање се исказује као
директна колаборација са непријатељем, при чему се идеолошко и
морално оправдање сарадње са окупатором проналази у признању
грешака и заблуда у прошлости, које су довеле до пораза у сукобу.
Привидно блажи али не и мање опасни облици одбацивања
властитих националних интереса дешавају се у мирнодопском жи
воту. У транзиционим посткомунистичким земљама - међу које
спада и савремена Србија - таква пракса се очитује у потонућу у
све тежу економску беду и политичку зависност.35)
Заостајање и зависност доводе до стварања клијентистичког
миљеа у коме се занемаривање, неспособност формулације и од
рицање од властитих националних интереса, истичу као врхунско
мерило евроинтеграционих постигнућа.
Оно што чуди и забрињава је тежња да се пракса одступања и
одрицања од националних интереса истовремено тумачи као хва
ле вредна пракса њиховог остварења и заштите. На конкретном
примеру нерешеног српског питања у постјугословенској ситуа
цији клијентистичко извртање интеграционог редоследа огледа се
у континуитету резидуалне политичке психологије, закаснелог и
непотпуног намирења властитих националних потреба.36) Залагање
за властите националне интересе дешава се у максимално одло
34) Видети: Аврамовић Зоран, Родомрсци. (О једном делу српских политичара и интелек
туалаца од 1990. до 2009.), глава „Политичке црте српског ангажованог интелектуалца“, стр. 124, Култур полиса – Графомаркетинг, Нови Сад, 2009.
35) У српској научној јавности се профилисала мања група теоријских критичара неолибералне транзиционе праксе реформи, међу којима се истичу: Млађан Ковачевић,
Благоје Бабић, Слободан Комазец, Јован Душанић, Ивица Стојановић и др. Видети,
на пример, анализу тешког и опасног стања у економији земље: Комазец Слободан,
Глобална финансијска криза и економска криза у Србији. Узроци, дубина и могућности
превазилажења, Астерикс и Обелиск, Београд, мај 2010.
36) Видети: Анђелковић Драгомир, Српски национални мазохизам. Од југословенства до
евроатлантизма, Алтера, Београд, 2008.
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женој временско/просторној тачки исцрпљења - ресурсне и мен
талне изнурености - када су се сви остали, великим силама ближи
и омиљенији јужнословенски актери процеса дез/инетграције већ
одавно намирили и тиме задовољили посебно циљане сецесионе
потребе.
Споља и изнутра генерисана резидуална политичка „прагма
тика“ подржана је одскора усађеним комплексом историјске кри
вице и осећајем епохалног пораза у страћеној повести. Све то са
чињава губитну хронополитичку, геополитичку и демополитичку
комбинацију у којој се српски чинилац, у бар три јужнословенске
и српске државе и државолике творевине, иако све дисциплинова
нији, све „кооперативнији“ и све „посвећенији“, у хладном резону
западних „дипломатских кухиња“ потцењивачки третира као ма
лодушни и обезнањени учесник ширих процеса у којима изгледа
као да не зна тачно и поуздано шта, у ствари, хоће?!

Уместо закључка:
Национална свест и национални интерес
Да се национално питање уопште постави, а да се при том не
мари за његово разрешење у облику уверљивог одговора, ретко кад
се догађа а када се ипак догоди обезвређује и понижава онога који
то чини. Већ у раном развоју националног питања назиру се конту
ре његовог одлагања и осујећења, али и могућег разрешења. Наци
онално питање се и рађа услед и усред тешкоћа и тегоба у животу
нације, када околности омогућавају његово постављање. Истица
ње националног питања увек указује на постојање незадовољства
тешким стањем нације, у деловима или у целини.
Напослетку, изгледа да није поигравање речима нити таутоло
шка грешка запитати се о природи националног питања. Потребно
је, наиме, још једаред присетити се историјске и етнопсихолошке
логике заинтересованости, формулисања и постављања национал
ног питања. Већ и таква запитаност својом смисленошћу може
пружити извесне одговоре.37)
37) Човек, књижевник и политичар, заправо страсни политички писац и активиста који
убедљиво најдуже инсистира на расправи и проналажењу путева за решење српског
националног питања, је Добрица Ћосић. Присутан на књижевној и политичкој сцени
скоро седам деценија, Ћосић је оставио обиље сведочанстава о дубоким мотивима и
јаким интересима да се то питање, најзад, постави на прави начин и разреши у складу
са историјским могућностима. Ћосић је предочавао потребу за решавањем српског
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Постављеним националним питањем сваки народ је у дија
логу са самим собом, суседним народима и другима народима на
великој мулитиетничкој сцени света. Зашто би било другачије са
Србима? Тако је, заправо, и са Србима. Осим делова сопственог
народа који су обухваћени националним питањем у Србији, Црној
Гори и Републици Српској, српско питање, како је речено, односи
се и на друге нације унутар чијих држава српски народ живи. Бли
ски суседи и земље „из окружења“, које су некада биле у саставу
заједничке државе, поред властитог националног питања, такође
се сусрећу и са српским националним питањем.
Упућено себи, и деловима нације који настоје да га разумеју,
национално питање се обликује као низ одговора који граде наци
оналну свест. Обликована национална свест је потврда поседова
ња националног идентитета. У подлози националне освешћености
је ослањање на националне интересе. Тешко је, ако не и немогу
ће имати уобличену националну свест а не залагати се при том за
националне интересе. Национална свест, национални идентитет и
национални интерес су, заправо, нераздвојно повезани у индиви
дуалном и колективном животу нације.
Тежња ка остварењу национ
 алног интереса је мерило и енер
гент размишљања и деловања у правцу решења националног пи
тања. Када је реч о српском народу, колико очекивано толико ра
зумљиво, у средишту пропитивања, формулисања и постављања
српског питања је српски интерес. Изречени српски интерес је са
мо на политички начин, етнонационално и државно конкретизова
ни национални интерес. Не, дакле, било који и било чији интерес,
интерес неког другог народа/нације на неком другом хронотопу
него управо национални интерес Срба у сопственом историјском
простор/времену. Зар је потребно подсећати да нема ничег погре
шног, окривљујућег и срамног у истицању сопствених национал
них интереса!
Изложено не значи да и други народи/нације немају и не засту
пају сопствене националне интересе. Имају их и заступају, свака
ко, али они се формирају међу њима, припадају њима, исказују се,
питања, у свим послерантим и међуратним годинама, титоистичког и посттитоистичког
раздобља, почевши од 1945. до данас. О томе сведочи и антологијски одабир његових
запажања, критика, предлога и залагања, презентован у књизи: Српско питање у XX
веку. Лична историја једног доба, нарочито главе „Југославија и српско питање“,
стр. 136-153, и „Српски народ после разбијања Југославије, стр. 179-185, Службени
гласник, приредила Ана Ћосић Вукић, Београд, 2009.
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заговарају и заступају с њихове стране. Ову мултиетничку и мул
тинационалну саморазумљивост потребе усредиштења и придржа
вања властитих националних интереса потребно је поменути, јер
се свесно или несвесно дешава и супротно: да се властити нацио
нални интереси не препознају, превиђају или измештају, одричу,
поис товећују, па чак и подређују националним интересима неких
других, крупнијих, снажнијих и јачих.38)
Ово „утапање“ националног интереса у шири склоп интереса
који су, узгред речено, такође нечији национални интереси, али ин
тереси неке надмоћније стране, велике или регионалне силе, али
јансе или блока, свеједно, може да доведе до самоуништња. И, како
је досадашња историја показала, одиста доводи!
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Milos Knezevic
LIBERATION, FREEDOM AND THE STATE
Resume

Beside the general set of assumptions and conside
ration of Serbian national question in this and in the
previous century, which deal with its historicity, po
litical nature and, as expected and understandable,
its ethno-national character, on interpretational field
are visable some other, lets call them essential view
points. According to the essential viewpoints, nati
onal question also sets it’s basis in history, politics,
and ethnos/people/nation, but in explaining causality
it also goes beyond those spheres of determination
its problematic nature. Paying attention to Serbian
national question is shaped in wide range, from the
reasonableness of showing its inevitable importance
for a deeper understanding of the position and role of
the nation in the modern world, to absolutization of
ethno-national principles in the management of their
own destiny. On a wide scale of viewpoints which un
derline diferent aspects essential for understanding
the Serbian national ques tion, we can find different
factors identified, like: freedom, democracy, state,
economy, culture, church/religion, truth, justice and
geopolitics. Without intention to mention and inter
prete all possible viewpoints in details are shown only
two typical understandings of the Serbian question,
those which underline freedom and the state. Short
listing of some problematic forms of Serbian national
question has no cognitive pretension for a final expla
nation. Other than that, its intention is only to provide
a ideal type sketching of the most important factors
that, according to the beliefs of most researchers, in
fluenced the historical formation and set of Serbian
national question.
Keywords: Serbian nation, Serbian question, inter
pretation, historicity, political nature, essentialism,
freedom, state, national consciousness, national inte
rest.

Овај рад је примљен 10. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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Јелена Миљковић-Матић*

Институт за политичке студије, Београд

		

УЛОГА КНЕЖИНЕ У НАСТАНКУ 
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА**

Сажетак
Установа кнеза и кнежине је првобитно била део
турске државне организације, да би касније, у 18. ве
ку, полако постала народна установа која је помогла
у настанку нововековне српске државе. У овом раду
се заступа теза да је, поред те своје формалне улоге,
управо кнежина омогућила и уобличавање национал
ног идентитета, омогућивши међусобно усклађива
ње и препознавање иначе разнородног становништва
које се са свих страна скупљало у опустелу земљу и
доносило своје варијанте патријархалне демократи
је нуђењем модела према коме би се уобличила идеја
нације.
Кључне речи: кнежина, народ, национални иденти
тет.

N

а јужнословенским територијама у оквиру турског царства
оформљене су, са почетком турске владавине, нове друштве
не организације и установе. Од средине 15. века појављују се у
историјским изворима кнезови, које турска власт поставља као вр
ховне влашке старешине,1) а у вези са насељавањем Влаха по опу

*
**
1)

Научни сарадник
Овај рад је настао као резултат рада на пројекту бр. 179009, који финансира Министар
ство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Ема Миљковић-Бојанић сматра да су установу кнеза и кнежинску самоуправу насле
дили Турци из средњовековне српске државе („Кнежинска самоуправа у Смедеревском
санџаку у другој половини XV и првој половини XVI века», Зборник Матице српске за
историју, 1998, бр. 57, 88).
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стелим селима у српској деспотовини.2) Делатност тих кнезова је
обухватала поглавито бригу о насељености земље и организовање
убирања пореза, а заузврат су и они и њихови помоћници имали
неке економске повластице. Касније установа кнеза губи значај, са
укидањем влашког статуса 1530. године. „После Велике сеобе Ср
ба 1690. године Србија је опустела, остала је можда десетина ста
новништва. Уз пристанак Турака, да би се очувао живот на земљи,
обновљене су установе патријархалног уређења, што подразумева
и кнезове“, пише Радован Самарџић, да би се отада, кроз 18. век,
поново усталила установа кнеза.3) Крајем 18. века кнезови су све
мање били турски службеници, изгубивши повластице за које су
имали захвалити својој служби, а све више су схватани и доживља
вани као народни представници пред страном влашћу, који су би
рани на скупштинама сеоских кнезова и кметова, као што сведочи
прота Матија Ненадовић у својим сећањима.4) Тада је дошло и до
територијализације кнежина, што значи да су њихове границе по
стале трајне. Установа кнежине је, по мишљењу Радована Самар
џића, „постала једно од најизразитијих обележја српске историје у
границама Турског Царства“. Она је развила посебан облик самоу
правног друштва и патријархалне демократије.5)
Тако, видимо установу кнеза присутну кроз векове на терито
рији касније Србије, као и њено прилагођавање током еволуције
укупних друштвених и политичких односа. Сасвим је извесно да
се у читавом том периоду - од неколико стотина година током којих
кнез постоји на овај или онај начин - народ сродио са кнежинском
организацијом до те мере да је она, коначно, постала природан
оквир за појимање друштва, баш као што је то у динарским обла
стима било племе. За очекивати је, зато, да је кнежина одиграла
значајну улогу у етничком уобличавању Срба, јер је реч о установи
која је, будући одговарајућег квантитативног нивоа, могла да по
служи формирању тог групног идентитета.
Кнежину и племе је упоредио још Бранислав Ђурђев, као па
ралелне продукте влашког насељавања на различито приступач
2)
3)
4)
5)

Бранислав Ђурђев, „Територијализација катунске организације до краја XV века (катун
– кнежина - племе)“, Симпозијум о средњовековном катуну, Сарајево, 1963, 149-150.
Р. Самарџић, Сеобе у српској историји, Београд, 1991, 100
Прота Матија Ненадовић, Мемоари, Матица српска и Српска књижевна задруга, Нови
Сад – Београд, 69, 82-83.
Радован Самарџић, „Срби и режим Турског царства“, Историја српског народа III, Бе
оград, 1993, 70.
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ним теренима; а на том трагу је њихове организационе суштине
паралелно поставио Мирослав Свирчевић у свом раду о кнежи
ни у 18. веку, сумирајући неколика различита мишљења о њихо
вој сродности односно различитости. Закључио је из свега да су
обе „територијалне заједнице засноване на народној самоуправи.
Племе је, међутим, крвносродничка заједница са наглашеним вој
ничким карактером, што не важи за кнежину“.6) То јест, основна

разлика се своди на присуство код племена односно одсуство
код кнежине родовског кохезионог принципа, поред оног те
риторијалног који је присутан у обликовању обе друштвене
групе.7) То можемо узети као модел мишљења у складу с којим се

могао уобличити однос људи према највећој групи која се појима
као целина – према етносу односно нацији, који су као идеје нешто
касније, током 19-ог века и у 20-ом, добиле на значају. Овде обе ове
речи, и етнос и нацију, узимамо у њиховом колоквијалном значе
њу: етнос као појам који има родовски (племенски) призвук, док
је нација носилац политичког значења. У речи народ, која у срп
ском језику свакако замењује оба израза, и етнос и нацију, налази
мо недвосмислено родовско значење: на-род, одакле произлази да
у српском мишљењу и појам нације нагиње ка појимању заједнице
кроз племенске везе више него кроз модерну визуру политичких
вредности.
Овде је прилика да одредимо идеју сродства о коме је реч у
великим друштвеним групама где биолошког сродства тешко да
може бити. Ради се ту, наравно, о врсти духовног сродства, али не
личног какво је кумство или побратимство. Ради се о симболичком
заједништву, како је то утврдио Душан Бандић, успостављеном на
основи заједничких особина које уједињују људе у етничке зајед
нице – порекло, интереси и „дух“ (језик, култура, менталитет), као
и само име – или на основи само неке од њих.8) Ово заједништво

функционише истовремено и у правцу унутрашње кохезије
групе и у правцу њене спољашње дистинкције од других гру
па, чиме омогућава развитак и одржавање колективног иден
титета код сваког припадника народа.9)
6)
7)
8)
9)

Мирослав Свирчевић, „Кнежинска и сеоска самоуправа у Србији 1739-1788. Делокруг
и идентитет локалне самоуправе у Србији од Београдског мира (1739) до аустријскотурског рата (1788) и Кочине крајине“, Balcanica, 2002, 32-33, 192.
Исто, 190.
Душан Бандић, „Етнос“, Царство земаљско и царство небеско, 3. изд., Библиотека XX
век, Београд, 2008, 46-50.
Исто, 51-54.

- 33 -

Јелена Миљковић-Матић УЛОГА КНЕЖИНЕ У НАСТАНКУ НАЦИОНАЛНОГ...

Поводом кнежине и племена Свирчевић исказује мишље
ње да они „представљају институционализоване облике ко
лективног живота српског народа који су настали и развијали
се у веома различитим политичким, економским и географ
ским приликама“.10) Племена су, наиме, формирана у условима

сиромашне привреде и релативне слободе од турског мешања, тј.
веће самоуправе, што све доводи до чвршће друштвене кохезије
него услови у којима се формира кнежина, зависна од турске др
жавне организације и актуелна на превасходно пољопривредном
подручју. Овде, како рекосмо већ, заступамо тезу да су ова два мо
дела мишљења, племенски и кнежински, могла дати сасвим дово
љан импулс српском формирању народног јединства. Појимање
нације које се везује за романтичарски покрет што је зрачио са За
пада представљало би онда тек политуру коју су српском иденти
тету дали интелектуалци.
Српски национални идентитет се формирао у устанцима, у
оружаним борбама, у ратним условима, који су много више налик
на одлике живота које су изнедриле племенску организацију са ње
ним родовским начелом. Такође, насељавање Србије најмасовније
из динарских крајева, Црне Горе и Херцеговине, које традицио
нално представљају племенске области, могло је у кнежину да до
несе само онаква друштвена схватања каква су владала тамо. До
сељеници у Шумадију су, према мишљењу Радована Самарџића,
својим друштвеним ставовима допринели успостављању локалне
самоуправе као основног обележја нове Србије у настајању.11) Ми

рослав Свирчевић пише у сличном духу: „Само такво људ
ство, осетљиво на свој положај, ненавикнуто на систематску
државну управу, прилично недисциплиновано, са суровим
сточарским наравима, с оном авантуристичком цртом која је
иначе својствена номадима, с много вреле хајдучке крви у
жилама, с посебном склоношћу за употребу оружја, могло је
подарити Карђорђу и Милошу устаничку војску која им је
била потребна за ослобађање Србије“.12) Тако излази да су
кнежине од краја 18. века настале као деминутивни израз
племенског менталитета прилагођеног новим географским,
10) Мирослав Свирчевић, нав. рад, 191.
11) Р. Самарџић, Сеобе у српској историји, Београд, 1991, 101.
12) Мирослав Свирчевић, „Миграције у Србији XVIII века и установе патријархалног дру
штва, Гласник Етнографског института САНУ, књ. LII, Београд, 2004, 315-316.
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економским и политичким приликама. Или, можемо рећи и
да је установа кнежине, уврежена у мишљење староседелаца
на територијама на којима су се насељавали из племенских
крајева, модификовала племенско појимање друштва које су
донели досељеници и прилагодила га животу у новом подне
бљу.
У сличном смислу се о кнежини изјашњава Ружица Гузина,
која је проблему односа између кнежине и модерне српске државе
посветила читаву књигу: „Изгледало ми је да су баш ове самоу
праве могле обезбедити српском народу извесну самосталност у
оквиру једне државе верски и национално толико туђе, те према
томе и неки посебан и друштвено-економски и политички разви
так“.13) Она не разрађује своју мисао у том правцу у коме ми овде
желимо да нагласимо однос између кнежине и нације, него пред
мет разматра са социолошке стране, као историјски развитак уста
нова. Управо у том оквиру који је она поставила може се сагледати
и историја идентитета, те кнежина од 18. века надаље као идејни
модел према коме се формирао модерни српски етнос.
Пише још Мирослав Свирчевић да „своја демократска прави
ла из унутрашњег уређења задруга Срби су пренели на кнежине
и села и тако ударили темеље новој Србији која ће свој препород
постићи у 19. веку“.14) Ипак смо склонији мишљењу да су демо
кратска правила стигла из племенских области, одакле је земља
поглавито и насељавана након масовних сеоба Срба преко Саве и
Дунава, 1690. и 1739. године. Духовно повезивање тог новодолазе
ћег народа, навиклог на појимање заједнице у размерама племена,
и међу собом и са затеченим становништвом, могло се сасвим од
говарајуће остварити у оквирима кнежинске концепције друштва и
територије. Кнежина је већ знатно апстрактнији ниво организације
него што је то село као први следећи нижи ступањ. Јер у селу се
људи знају, док је становништво кнежине довољно бројно и ра
штркано да се могу никада не остварити лични међусобни контак
ти, а опет се људи сматрати као припадници исте групе - што су
истовремено и одлике народа. Није, наравно, неумесно спомену
ти кућну задругу као једног од носилаца концепата патријархалне
демократије, али су мали изгледи да су задруге пресудно утицале
13) Др Ружица Гузина, Кнежина и постанак српске буржоаске државе, Београд, Култура,
1955, VIII.
14) Свирчевић, нав. дело, 317.
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на функционисање кнежине, пошто је неизвесно да су уопште оп
стале као распростањена појава у тим пустошним временима код
оно мало сиромашних староседелаца који нису побегли на север и
запад пред Турцима.15)

Кнежинска организација подразумева начела патријар
халне демократије каква владају махом на читавој јужносло
венској територији, у свим установама које уобличавају дру
штвени живот. Политичка и духовна доминација мушкараца,
те њихов већи друштвени углед, заједно са скупштинским
одлучивањем и бирањем главара, правила су која сачињавају
образац функционисања политичких установа традицијског
друштва. Особеност кнежине међу њима је њено државно
порекло и стога већа политичка функција у оквиру глобалног
друштва него што то имају установе које су највероватније
самоникле и превасходно су имовинско-правног карактера,
као што је, на пример, задруга или у племенским крајевима
братство. Ружица Гузина примећује да су кнезови из познијег
периода, од 18. века, били више народне старешине него тур
ски службеници, будући остали без повластица које су рани
је добијали од државе за своју службу. Кнежина тако поста
је народна политичка установа уместо дотадашње државне:
„Чим су остали без берата они су много више били уз народ
него уз Турке, невезани материјалним интересима за државу
добили су друштвену функцију у својој средини“.16)
Тако је кнез могао носити у исто време неколико нових идеја.
Прво, споменуто губљење чврсте везе са турским државним апара
том и прихватање кнежинског кнеза као народног главара омогу
ћило је спуштање државне идеје у народ: некада најнижи државни
управник постао је највиши у патријархалној демократији. Друго,
он је као део турског управног система имао истакнутију чисто
политичку природу своје улоге него сеоски кнез и кмет, који су
били елементи недиференциране традицијске културе из које су
изникли; тиме је кнежински кнез омогућио појимање политичког
сегмента друштвеног живота у оквирима нашег народа, што је до
приносило новом разликовању видова социјалне културе и живо
та, њиховој модерној артикулацији. Треће се односи на углед који
15) Установа кућне задруге је много истраживана у етнологији, социологији и праву бал
канских земаља, па само основна литература о овој теми броји педесетак наслова.
16) Др Ружица Гузина, нав. дело, 37.
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је кнежински кнез уживао у оквирима патријархалне културе, што
је карактеристика патријархалног појимања главара, иако је уста
нова кнежине настала одозго, из потребе турске државе; немајући
уистину вишу организацију од оне сеоске, народ је кроз кнежин
ског кнеза понео улогу вишег сталежа, истребљеног у борбама с
Турцима и сеобама у Аустрију, тј. сељаштво је добило еманацију
свог потенцијалног суверенитета. Све у свему, кнежина је, поред
тога што је интегрисала елементе племенских схватања друштва,
омогућила настанак нових културних и социјално-политичких по
гледа који су учествовали у уобличавању нације, на које је онда
било сасвим могуће надовезати и оне пристигле из европских на
ционалних покрета.
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Jelena Miljkovic-Matic
THE ROLE OF “KNEZINA”
IN THE  EMERGENCE OF NATIONAL IDENTITY
Resume
Knezina (Sr. кнежинa) is an institution established by the
Turks, possibly with the reference to the similar medieval
Serbian institution, primarily to secure the settlement of
the country and organize the raising of taxes. Knezina in
the first centuries of the Turkish rule differs from the one
established at the end of the 18th century. Knezevi (Sr.
кнезови) were earlier appointed by the Turkish government, and they had certain benefits due to their service,
which, at least to a certain degree, had made them part
of the ruling class. The new role of knez (Sr. кнез) in the
partitioned knezina become accepted by the people as yet
another expression of the patriarchal democracy. Knezina
in the 18th and 19th century was to a great extent formed
by the people from the tribal regions, which brought to the
pretty deserted Serbian country its mentality, and related
to it, the comprehension of the social community in the
family framework. The understanding of the society which
was characteristic for the tribal mindset could offer fellowship to the population of knezina, supported by knez
as the representative of the people’s self-governance, not
as the Turkish servant. It certainly provided the formation
of the ethnic identity, which was latter articulated by the
ideas of national uprising from the Romantic movement in
Europe.
Key words: knezina, nation, national identity.

Овај рад је примљен 15. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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ЗНАЧАЈ СЕЛА ШТИТКОВО ЗА ОЧУВАЊЕ
СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА**
Сажетак
У овом чланку се у контексту изучавања српског на
ционалног идентитета приказује развој малог ет
но-села Штитково на територији данашње западне
Србије кроз историју и његова историјска вредност
за српски национални идентитет. На темељу ових
сазнања употребљавајући аналитичко-синтетичку
методу аутор чланка анализира капацитете етно-се
ла Штитково за његов проспективни развој и главне
проблеме са којима се мештани Штитква  суочавају
у свакодневном животу и у могућем остварењу раз
војног преображаја њиховог села. На крају чланка
упоређујући досадашње напоре појединаца и инсти
туција за очување српског националног идентитета и
за остварење пробабилног развоја Штиткова аутор
излаже предлоге за даље конкретне потезе у сврху ре
шавања досадашњих проблема мештана села Штит
ково и омогућавања дугорочног развоја овог села.
Кључне речи: српски национ ални идентитет, стра
тегија одрживог развоја села, етно-село Штитково,
локална самоуправа, српска историја.

U

Србији има око 4.600 села и у њима постоји неколико десетина
етно-села, углавном преуређених у сврху приказивања тради
ције живљења његових становника кроз историју или изграђених у

*
**

Научни сарадник
Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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комерцијалне сврхе. Међу њима постоји врло мали број природних
аутентичних етно-села који верно приказују традицију живљења
Срба кроз различите историјске епохе. Једно од таквих ретких при
родних аутентичних етно-села, које је уједно и јединствени култур
но-историјски споменик на отвореном простору у западној Србији,
је мало село Штитково.
Село Штитково је смештено између градова Нова Варош и
Ивањица у долини реке Тисовица на надморској висини око 1.000
– 1.350 метара на падинама и у подножју (суподини) између плани
на Јавор и Чемерница. Сматра се да је његова територија насељена
од бронзаног и гвозденог доба1) и да се налазила у средишњем делу
древних српских племенских савеза, те да је била значајно насе
љено место у великој античкој српској држави названој Јадранска
Србија, која је достигла највећи развој у време владавине монар
ха (краља или цара) Агрона 240-230. године пре Христа и коју су
антички историчар Апиан из Александрије и константинопољски
историчар Јован Скилица називали Српска империја“.2) После 168.
године пре Христа оно је било у саставу Римске империје – у Рим
ској Србији,3) а од 395. године у саставу такозваног Источног рим
ског царства или Константинопољске (Византијске) империје. Око
490. године Срби су обновили Јадранску Србију на територији под
јурисдикцијом Константинопоља, па је територија Штиткова од
тада била у саставу државе којом су владале српске династије Све
владовићи (490-641), Светимировићи (640-794); Оштривојевићи
(794-865. и 926-1171), а затим у саставу средњовековне Србије ко
јом су владале династије Немањића (1171-1371) и њених изданака
породица Хребељановића, Лазаревића и Бранковића (1371-1463).
Потом је Штитково било у саставу Турског царства 1463-1912. го
дине, углавном у жупи или нахији Барче (Брвеник) на територији
„Хак Србије“ (турски назив за „праву Србију“) и у кадилуку Стари
Влах, а од 21.10. 1912. године у саставу независне и самосталне
Краљевине Србије.4)
1)
2)
3)
4)

Милосав Мишо Обућина, Штитково, Доситеј, Горњи Милановац, Културно просвет
на заједница Србије, и Фондација Миливоје Мића Мандић, Београд, Скупштина оп
штине Нова Варош, 2006, стр. 16, 33.
Appiani Alexsandrini, Roman History 10,10; Joannis Zonarae: Historica Annalum, Patrolo
giae, Migne, Paris 1864, Tomus 134, p. 690: „Domino Aregoni, Sardionarum regi“.; E. Pricot
De Saint-Marie, Les Slaves Meredionaux, Paris 1874, p. 23.
Appian, Roman History 3.1-6: Апијан наводи да су Римљани сматрали илирска племена
једним народом и одредили им исти порез.
Caroli Du Fresne Domini Du Cange, Illyuricum Vetus & Novum, Haeredum Roerianorum,
Posonii, 1746; Don MavroOrbini, Il regno de gli  Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni,
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У преднемањићкој Србији село Штитково је било средиште
Старог Влаха после 1196. године и у власништву породица Воји
новића – Рашковића, а затим у поседу кнезова или спахија Рашко
вића после 1463. године, те седиште кадије у кадилуку Стари Влах
у вилајету Јелеч од 1572. године. У Краљевини Србији и Краљеви
ни Југославији Штитково је било општина, а после 1945. године
било је у саставу општине а сада месне заједнице села Божетић
у општини Нова Варош.5) Поред тога, Штитково је било значајно
православно црквено и српско школско средиште деловањем ма
настира Благовештење, обновљеног на темељу разрушеног нема
њићког манастира 1655. године, односно цркве Благовештења од
1867. године, и деловањем основне школе 1887-1950/1951. и осмо
годишње школе од 1950/1951-1963/1964. године. На жалост, сада
су обе установе затворене – црква без свештеника, а школа без ђака
и наставника.
По читавој области подручја Штиткова које се наслања на
Златиборско горје, Златарску подгорину и подручје некада слав
ног Старог Влаха и Рашке налазе се по историју Србије изузетно
вредни експонати на отвореном простору. О континуитету српског
националног идентитета у држави Србији и о важности области
Старог Влаха и Рашке за целокупну српску културу сведоче докази
о традицији прављења каменог и металног оруђа и оружја на том
простору још од праисторијског доба,6) као и древни епиграфски
споменици специфичних облика и декорација у близини древног
рудника олова и сребра крај Пријепоља.7) О том историјском кон

5)

6)

7)

Pesaro, 1601; E. Pricot De Saint-Marie, Les Slaves Medrionaux, Armand Lechevalier, Paris,
1874, Ravenatis Anonymi, Cosmographia, Otto Zeller. Aalen.1962.; Gianantonio Bomman,
„Storia civille ed ecclesiastica della Dalmazia, Croazia e Bosna“, Libri Dodici Compendia
ta: Alla Gloriosissima Veneta Illirica Nazione, Antonio Locatelli, Venezia, 1775; Констан
тин Јиричек, Историја Срба, Научна књига, Београд, 1952; Е. Н. Милаш, Православна
Далмација, А. Пајевић, Нови Сад, 1901.; Јован Деретић, Западна Србија, Сардонија
– Завод за србистику, Чикаго, 1995, Милован Ристић, Стари Влах, Туристичка штампа,
Београд, 1963, Група аутора, Нововарошки крај кроз историју, Нова Варош, Скупшти
на општине Нова Варош, 1991, Војна Енциклопедија, Том 1. 10, Редакција војне енци
клопедије, Београд, 1970- 1975, итд.
Петар Ж . Петровић, „Стари Влах - Етничка прошлост, име и положај“, Гласник Етно
графског музеја 24, Београд, 1961.; Војислав Суботић, Кнезови Рашковићи у истори
ји Срба, Јагодина-Београд-Нова Варош, 2001.; Милосав Мишо Обућина, Штитково,
Доситеј, Горњи Милановац; Културно просветна заједница Србије, и Фондација Ми
ливоје Мића Мандић, Београд; Скупштина општине Нова Варош, 2006, стр. 16
Мила Павловић, Драгица Живковић, „Географске основе привредног развоја Старог
Влаха“, Зборник радова Географског факултета, 2002/2003, Свеска L, стр. 89: Још од
праисторије у близини Пријепоља, Нове Вароши и Ивањице налазили су се рудници
олова, цинка и бакра.
Виолета Таловић, „Под Турцима чували белеге“, Новости, 18. август 2012.
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тинуитету сведоче и печат српског владара Стројимира из 9. века,
Миросављево Јеванђеље и Вуканово Јеванђеље из 12. века, сабља
кнеза Михаила Рашковића из 15. века, кубуре које је Карађорђе по
клонио Тимотију Борисављевићу из 19. века, посебно вредне исто
ријске карте са детаљима из разних периода српске државе,8) итд.
Некадашње племство села Штитково, породица ВојиновићРашковић, била је сродством, титулама и политичким задужењима
повезана са чувеном средњовековном српском династијом Нема
њића.9) Ова породица је владала некадашњим по Србију трговачки
и војно врло важним и великим простором од Јадранског примор
ја до Ужица. Остаци зидина дворова овог племства на територији
Златара пронађени су у селу Рутоши на планини Оштрик10) и у селу
Штитково у којем је било седиште ове властеле до 1688. године.11)
Сродност племићке породице Војиновића, касније Рашковића, са
царском кућом Немањића, њихова моралност, снага и политички
значај метафорично су опевани у лику чобанина Милоша Војино
вића у познатој српској народној песми Женидба цара Душана,12)
у народној песми о женидби војводе Војина13) и описани у мно
гобројним оригиналним историјским изворима14)Након потпадања
8)
9)

10)

11)
12)
13)

14)

Виолета Таловић, „Нова Варош: Духовна ризница старе Рашке“, Новости, 27. јануар
2013.
Народне песме Женидба цара Душана и Женидба војводе Војина; Војислав Суботић,
Кнезови Рашковићи у историји Срба, Милош Благојевић, „Сродствена терминологи
ја и хијерархија владара у списима Константина Филозофа и његових савременика“,
Зборник радова Византолошког института XXXIX, 2001/2002, стр. 227, цит. Љ. Сто
јановић, Старе српске повеље и писма I/1, Београд-Сремски Карловци, 1929.
О остацима дворца Трговишта племства Војиновића-Рашковића у селу Штитково ви
дети Историјска библиотека, „Херојски гест бератлијског кнеза“, http://www.istorij
skabiblioteka.com/art2:herojski-gest-beratlijskog-kneza-od-starog-vlaha.О остацима њи
ховог двора у селу Рутоши видети Нова Варош http://www.travel.rs/sr/srbija/gradovi/
nova-varos http://glaszapadnesrbije.rs/551173/PRIBOJ-NOVA-VAROS-EPOHALNO-OT
KRICE-U-RUTOSIMA-OSTRIK/
Историјска библиотека, „Херојски гест бератлијског кнеза“
О „најмлађем и најбољем јунаку“ – витезу – сељаку Милошу Војиновићу видети на
родну песму Женидба Душанова, (http://www.dveriblagoslova.com/zd.htm).
Владимир Ћоровић, „Народна песма о женидби војводе Војина“, Прилози проучавању
народне поезије, Београд, 1936, год. III, Св. 2, 190., цит. Ерлангенски рукопис бр. 92;
Томо Маретић, Наша народна епика, Боег рад, 1966., стр. 220: Сестра цара Душана би
ла је удата за великаша Воина и с њим постала мајка браће Воиновића, као што каже
Вукова песма II, бр. 29.
Војислав Суботић, Кнезови Рашковићи у историји Срба, Јагодина-Београд-Нова Ва
рош, 2001.; Војислав Суботић, Нововарошки крај кроз историју, Flash, Нова Варош,
1991.: Син војводе Војина, кнез Војислав је од 1333. године био гласник краља Душана,
авећ 1350. године, за време цара Уроша, постаје један од најмоћнијих обласних госпо
дара, владајући областима од Дубровника до Ужица. Ове чињенице су потврђене и
оригиналним историјским изворима – брата у народној песми опеваног јунака Милоша
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Србије под турску власт у средњем веку Штитково је било симбол
очувања српске државотворности као добро утврђена престолни
ца Старог Влаха и важно средиште дела немањићких сродника и
потомака кнезова Рашковића.15)Упоређивање списа Страбона, Хе
родота, Псеудо-Скимноса, Прокопија, Кинама, Јована Скилице,
Колетија, Асемана, Фарлатија и осталих античких, средњовеков
них и постсредњовековних историчара о моралу српских владара
и њихове војске и о квалитети њихових оклопа, мачева, штитова и
копаља, наводи на закључак да је село Штитково у којем су се на
лазили двор Војиновића-Рашковића и ковачнице и ливнице оруђа
и оружја било изузетно значајно политичко и економско утврђење
не само у српској немањићкој него и у преднемањићкој историји.16)
Насупрот овим чињеницама, на почетку двадесет и првог ве
ка статистички подаци говоре о поразном биолошком десетковању
и изумирању потомства опеваних и описаних сељака и племића
са простора некадашње Рашке и Старог Влаха. Слично оваквом
стању у подручју села Штитково је и стање у руралним подручји
ма у осталим крајевима Србије.17) У том смислу могу да се тумаче
Војиновића кнеза Војислава Војиновића цар Урош је у једној повељи, слично обраћа
њу владарима и племићима свог времена, ословио са „брат Царства ми“ (о томе видети
Милош Благојевић, „Сродствена терминологија и хијерархија владара у списима Кон
стантина Филозофа и његових савременика“, Зборник радова Византолошког инсти
тута XXXIX, 2001/2002,стр. 227, цит. Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма
I/1, 1929; М. Благојевић, Сродствена терминологија и друштвена хијерархија у сред
њовековној Србији, 119.). С друге стране, флорентински писац Матија Вилани је као
разлоге пораза угарског краља Лудвига Првог у рату против цара Уроша 1359. године
навео управо овај простор некадашње старе Рашке, када је као несавладиве препреке
угарској војсци навео „велике рашке планине, природна шумска утврђења и наоружане
српске сељаке из рашких планина“ (Matteo Villani, Cronica III, Lib. V, Firenze, 1825, пп.
206-208)
15) В. Таловић, „Под Турцима чували белеге“, Новости, 18. Август 2012., цит. Војислав
Суботић.
16) Константин Јиричек, Историја Срба, (Прев. Јован Радоњић), „Културна историја“,
Прва књига до 1537. године, Научна књига, Београд, 1952.; Marko Aleksić, Mediaeval
swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century, Self-Edition Marko
Aleksic, Belgrade 2007.: Историјски записи Григорија Цамблака, Кантакузина и других
бугарских и византијских историачра сведоче о старосрпским пуковима („plьkь“) ко
ји су имали своје стегоноше, коњицу и пешадију са штитовима, мачевима и копљима
и свој посебан „витешки кодекс“. У немањићко доба одигравале су се витешке игре
и турнири (Стојан Новаковић је тврдио да су ове турнире, о којима постоје записи
у дубровачким архивама, тадашњи Срби називали „потециште“). Цар Душан је имао
обичај да сазива „Великашко веће“ са двадесет и четворицом витезова – властелина
највишег ранга и саветовао се са њима. У време његове владавине од 1331. до 1355.
године постојао је витешки ред назван „Стуб Светог Стефана“ према првом архиђако
ну – страдалнику за Христа Светом Стефану, крсној слави династије Немањић, и цар
Душан је додељивао „Орден Светог Стефана“ најбољим витезовима – племићима.
17) Р. Драговић – Н. Суботић, „Има ли спаса за српско село“, Новости, 05. октобар, 2013.:
Недавно истраживање за потребе Уједињених нација направљено у Србији показало
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подаци из недавних истраживања Института друштвених наука,
Географског института „Јована Цвијић“у САНУ и Привредне ко
море Србије према којима у данашњој Србији села толико брзо од
умиру да ће за две деценије од око 4.600 преосталих села нестати
једна четвртина. Она села која преостану, поготово у планинским
крајевима, наликоваће на мрежу „домова пензионера“ чији су ста
новници немоћни да производе и омогућавају живот будућим ге
нерацијама.18)
С обзиром на такво данашње стање села у Србији, и посебно
села Штитково, потребно је да се нађе прави одговор на питање:
Како омогућити одрживи проспективни развој етно-села Штитко
во, у функцији очувања и развоја традиционалног српског наци
оналног идентитета и квалитетнијег живота његових становника.
Опис сазнајног усмеравања на добијање оптимално могућег одго
вора на дато питање је научни циљ овог написа.

Значај села Штитково у српској историји
Посебан значај Штиткова као оригиналног етно-села у односу
на обична села у Србији јесте његова очувана аутентична историј
ска вредност и савршен склад са природним окружењем у којем се
налази. Уз то, за разлику од осталих етно-села у Србији и у свету у
Штиткову нема ниједне вештачки и у комерцијалне сврхе уметнуте
грађевине која не одговара историјском протоку различитих епоха
на том простору. Село Штитково је очувано као аутентичан древни
културно-историјски споменик у јединственом природном окруже
је да је из српских села у градове од 1950.-их година до данас прешло преко осам ми
лиона људи, што је процес за који би било којој развијеној земљи било потребно нај
мање 150 година.Због непостојања стратегије за одрживи развој села у Србији више
од половине села у Србији нема дом здравља нити амбуланту, у 73 % села не постоји
дом културе нити библиотека, више од половине села нема пошту, око 500 насеља нема
везу са остатком света јавним превозом, око 400 насеља нема продавницу са основним
производима, петина насеља нема ни основну школу, а две трећине села нема ни вете
ринарску амбуланту или биљну апотеку.
18) С. Р. “Опустела Србија – ни села, ни сељака“, Политика, 29. јул, 2008., цит. Влади
мир Цветковић; Тањуг, „Сваке године 35.000 грађана мање у Србији“, Политика, 30.
септембра, 2010.; Бранимир Гулан, „Село између нестанка и опстанка“, http://www.
agropress.org.rs/tekstovi/11423.html: Након више деценија економског и демографског
пропадања од 4.600 села у којима има 260.000 неожењених младића гаси се свако че
тврто село, а нарочито брдско-планинска села, иако у њима живи готово половина ста
новништва Србије. Данас у Србији има 19 села са мање од10 становника и 226 села
која имају мање од 40 становника старијих од 60 година. То ће условити чињеницу да
ће за пет до десет година сеоски предели у Србији бити демографски готово опустели.
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њу. Ту чињеницу доказују камени крстови на црквеном гробљу у
средишту села исписани старимсрпским писмом, сачувани остаци
темеља Рашковићевог двора Трговиште, сеоска црква Благовеште
ње, поток са крашким врелом изнад којег се налази пећина испи
тана по дужини од 350 метара дужине и оригиналне куће-брвнаре
из 19. века у средишту села у којима и данас живе становници села
Штитково.
До доласка турске војске на подручје Србије у петнаестом веку
село Штитково је било познато осим по ковачницама племства Ра
шковић такође и по својих седамнаест локалних воденица.19)Сма
тра се да је село добило своје име Штитково од речи „штит“,20) јер
су на заравни поред потока, који се формирао испод крашког вре
ла, постојале бројне ковачнице, куће и чардаци племства Рашкови
ћа за ковање штитова. Уз то, штитастог облика је и рељеф у којем
је смештено средиште села.21)Штитови су у разним историјским
изворима, домаћих и светских аутора, помињани као вредно обе
лежје српске војске. Путописци су оставили записе да су у Србији
у прошлости мачеве носили сви – од пастира до цара.22) Флорен
тински писац Матео Вилани навео је „наоружане српске сељаке из
густо насељених планинских шума Рашке“ који су поразили војску
угарског краља Лудвига Првог Анжујског у рату против српског
цара Стефана Уроша 1359. године на простору Рашке.23) Кроз исто
рију су штитове, копља, панцире и мачеве српске војске хвалили у
својим записима разни историчари, од константинопољског цара
Лава Шестог, Прокопија из Цезареје,24) Кинама и Лаоника Халко
кондила до турског историчара Садедина.25)У ковачницама Штит
19) „1Prva – Selo Štitkovo“, http://www.youtube.com/watch?v=VURLK0WFDYg
20) Константин Јиричек, Историја Срба, стр. 166: У Србији, као и уосталим словенским
земљама, потсећају на старе сеоске занате још и данас имена места, која сеоско ста
новништво напросто назива по радницима неког извесног заната. Међу њима помињу
се не само Ковачи или Каменари, него и мајстори оружја које се већ одавно више не
употребљава: Стрелари од стрела, Тулари од тула и Штитари од штита.
21) Милосав Мишо Обућина, Штитково, стр. 16
22) Константин Јиричек, Историја Срба  - Културна Историја, Књига Прва; Марко Алек
сић, Средњевековни мачеви у југоисточној Европи, Приватно издање, Београд, 2007.;
23) Matteo Villani, Cronica III, Lib. V, Firenze, 1825, pp. 206-208; Matteo Villani, Muratorii
rerum italicarum, tom XIV, lib. IX, cap. XXII; Јован Драгашевић, Трешњеви витез, Отаџ
бина 1887, књ. 17, св. 65-67, стр. 1-2.
24) Procopius, De Bellis, III; V—VIII
25) Маја Николић, Византијски писци о Србији, Византолошки институт, Посебна издања,
Књига 40, САНУ, Београд, 2010., стр. 39, цит. Chalc. I, 139; Sadedin, 290; AlexandrescuDersca, Timur, 68; Константин Јиричек, Историја Срба, Превео Јован Радоњић, Прва
књига до 1537. гдине, Културна историја, Научна књига, Београд, 1952, стр. 376, цит.
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кова ковало се и оружје за српску војску пред њен одлазак у бој на
Косову 1389. године. Позната је висока квалитета штитова Нема
њића, Хребељановића, Лазаревића, Бранковића, Орловића и дру
гих српских племићких породица. На сачуваном печату српског
краља Бодина(1081-1099.) налазе се Свети Георгије и Свети Тео
дор са копљем у десној руци и са штитом у левој руци. Основа гр
ба царске породице, породица Хребељановић, Лазаревић и других
племићких породица био је црвени штит са сребреним двоглавим
орлом. Штитови су обично били прављени од дрвета и окивани
металним оплатама. У неким случајевима штит је премашивао и
до пола тела човека који га је носио. У доба цара Душана штито
ви и мачеви су били посебно цењени и извозили су се понајвише
Млечанима, а посебно цењени су били „српски штит“(„clipei mo
re Sclavorum“)26) и „српски мач“ (мач „sciavone“).27) Археолог Мар
ко Алексић је установио да су такозвани српски мачеви „вуковци“
имали призор вука на дршци и сви су на себи имали српска оци
ла.28)Фреске у српским манастирима, црквене рукописне књиге и
житија пуни су призора светих ратника са мачевима, штитовима
и другим оружјем са знаком крста или потписом зографа на њима.
Наши савремени истраживачи још увек нe могу да реконстру
ишу некадашњи изглед Штиткова и двора Војиновића – касније Ра
шковића. На основу сачуваних материјалних доказа и оригиналних
историјских извора може само да се нагађа какав су значај имали
тај двор и припадајуће му насеље са ковачницама и воденицама у
том периоду. Познато је да је на почетку једанаестог века, у пери
Ст. С т а н о ј е в и ћ. О српском грбу, Гласн. ист. др. у Н. Сaду III 1930. 98. Н. Р а д о ј ч
и ћ, О штиту на српском грбу, Ibid. 101. А. Соловјев, О постанку српског грба, Šišićev
Zbornik, 1929, 537.; К. Јиричек, стр. 109: Убојно оружје беху копље, мач, палица мочу
га топуз, лук и стрела. Кинам, за владе цара Манојла, каже да суСрби били наоружани
копљима и дугим штитовима., cit. K i n n a m o s cap. VI, 7.
26) Константин Јиричек, Историја Срба, стр. 110-111, цит. Lj u b i ć III, 134 1349. И Lj u b
i ć II, 118, 144, 289, 453; III. 134.
27) Константин Јиричек, Историја Срба;Марко Алексић, Средњевековни мачеви у југои
сточној Европи; Живојин Андрејић,Витезови реда змаја, Рача Крагујевачка, 2000.
28) MarkoAleksić, Mediaeval swords from Southeastern Europe (Марко Алексић, Средњеве
ковни мачеви у југоисточној Европи, Приватно издање, 2007.): „За нашу културу ова
књига је значајна између осталог и зато јер су прикупљени и публиковани сви данас
познати налази такозваних српских мачева са територије наше и околних земаља као и
из збирки музеја у Прагу, Венецији, Истамбулу, Торонту и другим градовима у свету.“
(Пројекат Растко,„Средњовековни мачеви у југоисточној Европи / Mediae val Swords
from Southeastern Europe“, http://www.rastko.rs/arheologija/macevi/; Гавро Шкриванић
Оружје у средњевековној Србији и Дубровнику;Марија Бирташевић,„Мачеви Вуковци
у Југословенским збиркама“,Весник ВМБГ 13-14М Каталог изложбе, Бранка Милоса
вљевић, „Мачеви у збркама ВМБГ“, 1993.)
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оду пре него што су се краљ Бодин и Стефан Војислав побунили
против константинопољске власти, византијски цар Василије Дру
ги у својој Хрисовуљи из 1019-1020. године, доделио место Штит
ково Охридској архиепископији.29)Познато је и да су у доба српске
деспотовине насеља Сјеница и Нова Варош са својим околинама
припадала пространој области Брвенику, али да се у народу изгу
био назив Брвеник за те крајеве и име Стари Влах се проширило
и на то подручје.30) Зна се и да се, по турским административним
поделама из 1572. године, насеље Сјеница убрајало у Старовлашки
кадилук, а њему суседна села Ступ и Дубница су тако убројена у
Новопазарски кадилук,31) али таква административна подела није
била истоветна народној подели на пределе.32)
Турска власт је породици Војиновића-Рашковића, као срод
ној династији Немањића, редовно издавала султанове повластице
„берате“, што је потврђивало њихову породичну древну старину.33)
Према родовским предањима из породичног архива племства Ра
шковића, кнез Братул Рашковић је имао у својој власти Сјеницу,
наслеђену од предака. Будући да је 1690. године подигао у њој
утврђење схватање о простирању Старога Влаха се проширило и
на Сјеницу. Такво ширење југоисточног дела Старовлашког кади
лука наставило се и у почетку 18. века. Тако је поменуто и у једној
приватној исправи да је село Пурће, надомак Новог Пазара, било у
тадашњем Старовлашком кадилуку.34) Кнезови Рашковићи су у до
ба Аустријско-турских ратова предводили устанак у Старом Влаху
и један део породице се у 17. и 18. веку за време две Велике сеобе
Срба под водством патријарха Арсенија Чарнојевића и Арсенија
IV. Јовановића – Шакабенте повукао у аустријске земље. Други
део породице је остао у Старом Влаху и преживео страшан терор
29) Ст. Новаковић, Охридска архиепископија у почетку XI века, „Хрисовуље цара Василија
II 1019. и1020. Године“, Глас СКА LXXVII). Beograd, 1908, стр. 56.
30) Петар Ж . Петровић, „Стари Влах - Етничка прошлост, име и положај“, Гласник Етно
графског музеја 24, Београд, 1961, стр. 41, цит. Владислав Скарић, Попис босанских
спахија, 17-18.
31) Исто, цит. X . Шабановић, Босански пашалук, 181— 182. Такође, 1774. и 1775. године
послати су фермани новопазарском, сјеничком, нововарош-ком, старовлашком, ужич
ком и другим кадијама (цит. И. Ј а с т р е б о в, „Подаци за историју цркве у Старој
Србији“, Гласник Српског ученог друштва 40, 1874., 225.)
32) Исто.
33) Војислав Суботић, Кнезови Рашковићи у историји Срба,
34) Петар Ж. Петровић, „Стари Влах - Етничка прошлост, име и положај“, Гласник Етно
графског музеја 24, Београд, 1961, стр. 41, цит. Ф. Барјактаревић, Турски документи,
бр. 73.
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турске војске и власти крајем 17. века.35) Због предвођења народа
у устанку турске власти су им одузеле берате, попалиле домове и
заплениле имовину. Део пређашњих имања и части им је вратио
турски паша после пораза аустријске војске код Качаника 1690. го
дине. Након што је један од старијих чланова породице Рашковића,
старина Братул који је уживао велики углед и међу народом и тур
ским властима, видео одмазду турских власти због побуне против
њихове власти у селима Старог Влаха, отишао је у шатор турског
паше и понудио му је своју главу да њоме откупи и поштеди народ
по селима. У знак поштовања према том гесту турски паша је Ра
шковићима званично вратио част и део имања.36) Један део породи
це Рашковић који је отишао из земље насељавао се по иностран
ству све до Русије, а један број је остао у Аустријској монархији.37)
Тамо су 7.6.1692. године добили царско писмо са признањем плем
ства и њихових заслуга за аустријско војно вођство.38)Рашковићи
су финансирали многе школе, учена друштва и библиотеке. Орођа
вали су се са каснијим познатим племићким српским породицама
кроз историју –са грофовима Чарнојевићима, грофовима Милора
довићима, Пишћевићима, Текелијама, Шевићима, породицом ка
петана Јована Митровића Демира и Чолак Антићима.39) Они по
томци кнезова Рашковића који су остали у Србији били су опевани
у српским епским песмама као борци против турске власти, као на
пример чувени хајдук Вук Калаит, и друге истакнуте личности из
села Штиткова.40)У време османлијске владавине Штитково је по
стало симбол једног утврђеног насеља чији су становници актив

35) Исто.
36) Историјска библиотека, „Херојски гест бератлијског кнеза“, цит. Војислав Суботић,
Кнезови Рашковићи у историји Срба, Јагодина-Београд, Нова Варош, 2001; Мита Ко
стић, Устанак Срба и Арбанаса у Старој Србији против Турака 1737—1739 и сеоба
у Угарску, Скопје, 1930; Владо Ст. Маријан, Српска историјска читанка. 3, Историја
Срба у XVIII веку: према одабраним историјским изворима, Београд, 2005.
37) Војислав Суботић, Кнезови Рашковићи у Историји Срба, Београд 2001, стр. 68.
38) Историјски лексикон, „Владимир Ћоровић“: Чланци Владимира Ћоровића из Народ
не енциклопедије српско-хрватско-словеначке (1925–1929), Српска књижевна задруга,
Београд, 2006, стр. 148: „На Карловачком сабору из 1726. године помињу се кнез Јован
Рашковић из Баната, од те породице, и као кнез београдски Гаврило Рашковић... Овај
Гаврило представљао је београдске Србе за време аустријске окупације Србије. Са па
тријархом Арсенијем IV иселио се у Аустрију поново један део Рашковића. Од њих су
неки служили у аустријској војсци и истакли се својом храброшћу.“
39) Војислав Суботић, Кнезови Рашковићи у Историји Срба, Београд 2001, стр. 68.
40) Драгослав М. Брновић, Свеукупна истина о нама сабила се у српским гуслама, Дру
штво српских гуслара „Жича”, Краљево, 2009, стр. 128
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но учествовали у бунама.41) За време Карађорђева устанка против
турске османлијске власти почетком деветнаестог века у Старом
Влаху се својој активношћу посебно истакнуо старовлашки војво
да Максим Рашковић из Штиткова.42) Познати су примери одмазде
турских власти над побуњеницима из тог села као што су били су
рово убиство кнеза Василија Рашковића и брата Јевтана од КостаБега и Димитрија Кујунџије из Штиткова.43)
Једна од начина насиља турске власти над становништвом
Штиткова било је уништење цркве из времена Немањића која се
налазила у средишту села крај извора потока Врело. Црква је ори
гинално из темеља била саграђена као једнобродна грађевина са
две бочне капеле и олтарском апсидом.44)Српски патријарх Гаври
ло Рашковић, задужбинар, просветитељ45) и својеврсни дипломата
Србије на руском и турском двору у седамнаестом веку,46) подигао
је на темељима те старе разрушене немањићке цркве своју заду
41) М. Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српског народановијег доба, Српска
Краљевска Штампарија, Београд, 1888, стр. 272.; Rajko Doleček, Necenzurované obrazy
z dějin Kosova a Metochie, 1. prosince 2004. http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/koso
vo-a-metochie.htm.
42) Историјски лексикон, Владимир Ћоровић:Чланци Владимира Ћоровића из Народне
енциклопедије српско-хрватско-словеначке (1925–1929), Српска књижевна задруга,
Београд, 2006, стр. 148
43) Rajko Doleček, Necenzurované obrazy z dějin Kosova a Metochie, 1. prosince 2004. http://
www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/kosovo-a-metochie.htm: Посебно је познат пример уби
ства локалног кнеза Штиткова Василија Чкоњевића кога су недалеко од Сенице пред
мноштвом људи османлијски Турци убили на свиреп начин и одсекли му једно ухо
као опомену локалном становништву. Радош Љушић, Вожд Карађорђе I-II, Смедерев
скаПаланка, 1993. (Београд 2000, 2003): http://www.scribd.com/doc/7710376/Rados-Lju
sic-Karadjordje: Суровост локалних османлијских убирача пореза, тзв. „дахија“ била
је озлоглашена и као таква позната и самом турском Султану који је дахије опоменуо
једним ферманом.
44) Мирослав Ивановић, Стање и могућности зравоја културног туризма у Западној Ср
бији - докторска дисертација -Природно-математички факултет, Универзитет у Новом
Саду, 2013. стр. 122
45) Јово Бајић, „После три века зазвонила звона у Дубници“, http://pravoslavlje.spc.rs/
broj/971/tekst/posle-tri-veka-zazvonila-zvona-u-dubnici/print/lat: Свети патријарх Гаври
ло Рајић Рашковић изабран је за патријарха на црквеном сабору одржаном почетком
1648. године у манастиру Морачи, наследивћи чувеног Пајсија Јањевца. На црквеним
асборима које је водио учествовао је и његов савременик Свети Василије Острошки.
46) „Традиције старих породица“, Правда 34/1938, бр. 12089-91 (12, 13 и 14 јун), Београд,
стр. 11: Према историчару Јиричеку патријарх Гаврило ишао је у Москву као делегат
балканских народа ради договора о ослобођењу хришћана од турске власти 1665. годи
не. Патријарх Гаврило је имао видног удела у црквеном сабору о црквеним књигама
у Москви, коме је председевао патријарх Никон. Све пријатеље задивио је својом уче
ношћу, тако да му је руски цар Алексије понудио патријаршијски трон, али је то па
тријарх Гаврило одбио. Вратио се у отаџбину и касније мученички завршио овоземни
живот у Бруси.
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жбину манастир Благовештење 1655. године.47)У познатом Рувар
чевом родослову који се почео писати почетком 18. века помињу се
као значајни пећки патријарх Гаврило Рашковић и његово родно
Штитково: „родом је от Расие иже ниња глаголает се Стари Влах от
веси Штиткова“ („родом је из Расије“ (Рашке), „која се сада назива
Стари Влах, из села Штиткова“).48)
Због побуњеничког деловања кнезова Рашковића и осталих
становника Штиткова и Старог Влаха 1813. године су турске вла
сти поново разориле манастир Благовештења који је био подигао
патријарх Гаврило.49)Том приликом биле су спаљене и ковачнице
и Рашковића двори, након чега су остале само запуштене, али и
данас видљиве зидине некадашњег двора као материјални траг се
ћања на средиште Старог Влаха.50) У том периоду нестали су мно
ги вредни записи из заоставштине патријарха Гаврила Рашковића,
међу којима је било и његово рукописно Четверојеванђеље које
је пре неколико деценија откривено у познатом универзитетском
центру у Кембриџу.51)Након уништења цркве локални свештеник
из Штиткова Чедомир Чакаревић донео је 1862. године из Сара
јева дозволу од турских власти за обнову цркве. Радови су били
започети 1863. године уз помоћ добровољних прилога сељака из
штитковачке парохије. Захваљујући једном Указу и подршци кнеза
Михаила Обреновића, радови на обнови цркве Благовештења би
ли настављени и црква је била завршена и освештана на Благове
сти 1868. године.52)У цркви су након Првог светског рата уклесана
имена многих мештана Штиткова и осталих села који су погинули
у Првом светском рату. Село Штитково поред цркве Благовештења
47) Драгиша Милосављевић, „Заоставштина Патријарха Гаврила Рашковића“, Савиндан
бр. 28, 2013, Пријепоље, стр. 31, цит. оригинални запис патријарха Гаврила Рашковића
о задужбини – цркви Благовештења пресвете Богородице у Пентикостару (Цветни
триод), 10. новембра, 1655, Москва, Русија
48) Љубомир Стојановић, Стари српски хрисовуљи, Споменик III, САНУ, Београд, 1890.,
стр. 108.
49) Славица Јовановић, „Штитково, заборављена престоница“, РТС, емисија из серијала
„Траг“, 2. 12. 2009.
50) Драгиша Милосављевић, „Заоставштина Патријарха Гаврила Рашковића“, цит. ориги
нални запис патријарха Гаврила Рашковића о задужбини – цркви Благовештења пре
свете Богородице у Пентикостару (Цветни триод), 10. новембра, 1655, Москва, Ру
сија
51) Исто, стр. 31-32
52) Црква Благовештења Штитково: Посебна вредност и понос цркве и села су сачувани
масивни кључ за браву од црквених врата из 1873. године који је изрезбарен и тежак
400 грама, као и камени крстови на земљишту црквеног гробља на којима су исписани
натписи древном старословенском азбуком.
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и рушевина-темеља двора Рашковића и осталих традиционалних
културно-историјских споменика и објеката има у својој околини
неколико манастира53) и ускоро ће простор код једног од тих обли
жњих манастира Дубница украсити камени споменик посвећен па
тријарху Гаврилу Рашковићу.54) У околини села се такође налази
куле и споменици изгинулим српским борцима кроз разне ратове у
историји и шанчеви из Карађорђевог доба и Српско-турског рата.
У селу се традиционално одржавају и сеоски сабори55) – народна
окупљања на којима су заступљени разни народни обичаји, музич
ки фолклор, карактеристичне локалне спортске игре и изложба и
продаја предмета домаће радиности.56)

Проблеми и потенцијали за одрживи развој села Штитково
Село Штитково је окружено планинама Чемерницом (1.309 м.)
и Јавором (1.519 м.), те бреговима и узвишењима Врхови (1.262
м.) и Куртића брдо (1.203 м.). Његова територија се налази на ти
пичном средње-планинском горју на коме превладавају дифузно
распоређени пространи пашњаци, шуме и неплодно земљиште. То
је знатно утицало на формирање основних занимања становника
Штиткова и његових заселака, па оно има све одлике села разбије
ног типа. Педолошка својства земљишта су била одређујућа да се
његово становништво бавило, и сада се бави, пољопривредним де
латностима, углавном екстензивним сточарством уз одговарајуће
пратеће делатности, као што су ратарство са ливадарством и повр
тарством, те домаћом прерадом пољопривредних производа. Нај
већи приходи становништва остваривани су узгојем и искоришта
вањем домаће стоке – углавном говеда, оваца, коза, коња и знатно
мање свиња и живине. Релативно мањи приходи остваривани су
53) Мирослав Ивановић,Стање и могућности зравоја културног туризма у Западној Ср
бији , стр. 187: Народна традиција оближњи манастир Дубницу повезује самногоброј
ним причама о Светом Сави, са Великом сеобом народа иса боравком патријарха Арсе
нија Чарнојевића у овом манастиру.
54) Д. Гагричић, „Нова Варош: Дуг чувару вере“, Новости, 27. Октобар, 2013.: У мана
стиру Дубница под планином Јавор у плану је подизање каменог споменика патри
јарху Гаврилу Рашковићу. Споменик ће направити познати вајар Владимир Митровић
из Трнаве. Према речима ахримандрита Макарија Миленковића, игумана манастира
Дубница и историчара уметности Драгише Милосављевића, знаменити патријарх и
свештеномученик Гаврило Рашковић, обновио је тај манастир за свога живота, уз оста
ли допринос у очувању вере и обнове светиња у том крају.
55) „Културно историјска баштина“, http://www.zlatar.org.rs/kultura.htm Један од већих са
бора је сабор у Штиткову који се одржава сваке године на Велику Госпоjину 28.08.
56) Милосав Мишо Обућина, Штитково, стр. 227
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гајењем и кориштењем усева, углавном јаре пшенице, ражи, јеч
ма, овса и хељде, те поврћа – углавном кромпира. Гајење осталог
поврћа: купуса, лука, мркве, репе, пасуља, грашка, бораније, итд.,
те воћа – ендемских јабука, шљива и крушака у мањим количина
ма највише је кориштено за задовољавање потреба домаћинстава
и пријатеља. Највећи домети у бављењу пољопривредном били су
у периоду 1921-1981. године када је у селу било највише активних
домаћинстава и радно способних становника.
Потпунији увид у исељавање становништва из села Штиткова
показује да се у њему од 1981. године почео постепено, а од 1991.
године све брже смањивати његов број. Највише су се одсељава
ли радно способни образовни и стручни људи у потрази за бољом
и лакшом егзистенцијом. Таква тенденција постоји и данас, па то
представља највећи проблем у очувању опстанка домаћинстава,
нарочито старачких домаћинстава, и у решавању оптимално мо
гућег развоја села. Наведени демографски процеси су се неминов
но одразили и на постепену девастацију и смањивање претходно
остварених пољопривредних и осталих фондова и потенцијала,
а садашња претежно старачка домаћинства морају нужно да их и
перспективно потпуније минимизирају. Због свега тога је, поред
осталог, и претходни пољопривредни фонд био, нпр. 2005. године,
сведен на гајење и кориштење 163 краве, 24 пара волова, 77 телади
и јунади, 49 оваца, 11 коња, око 300 јединки живине, те за обра
ду знатно мањих површина обрадивог земљишта.57) Само неколико
домаћинстава имало је тракторе, а скоро сва су имала мотокултива
торе са косом за траву или косачице. Тиме је била олакшана обрада
земљишта, па је већина домаћинстава имала вишкове појединих
пољопривредних производа које је могла да пласира на тржиште
преко организованог откупа уз одређену добит. На жалост, таквог
организованог откупа више нема, па су пољопривредници приси
љени да своје производне вишкове продају накупцима који их че
сто уцењују ценом и касне са исплатом.58) Тадашња стања су по
степено мењана у негативном смислу, па становници сада тврде да
57) Милосав Мишо Обућина, Штитково, стр. 40-53; 217-280: Тада је за разлику од окол
них села у Штиткову 22 домаћинства држало по пар волова, јер су им били неопходни
за обраду земљишта на којем је немогућа примена савремене механизације. Краве
музаре је држало 26 домаћинстава ради добијања телади, млека и производње чувеног
белог пуномасног сира са којима излазе на тржиште. Изузетно мали број оваца држало
је 11 домаћинстава ради добијања млека и јагњади за различите народне и породичне
прославе.
58) Исто.
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у селу постоје квалитетни пашњаци, ливаде, обрадиво земљиште,
шуме и остале привредне вредности, али да нема довољно правих
чобана, млађих радно способних стручних људи и одговарајућих
привредних организација и удружења да све то пробабилно прак
тикују и сврсисходно користе. Стога се оправдано сматра да след
ствено томе континуирано траје тзв. тихо (од)умирање села Штит
ково које наша држава треба да спречи.
Село Штитково се састоји од заселака или махала (мâла): Вре
ло, Брђан мâла, Рујиште, Ћировића мâла и Палеж. У његовом сре
дишту се налази најважнији заселак Врело по коме се оно препо
знаје као природно етно-село, најзначајнија српска старовлашка
традиционална народна градитељска вредност. Садашњи објекти
у том засеоку подигнути су на терену где су биле уништене зграде
које су изградили кнезови Рашковићи на заравни код извора Врело
и око његовог потока. Свугде уоколо су биле куле, дворови, амбари,
салаши, воденице, коњушнице, штале, ковачнице и остале помоћ
не економске зграде. Сматра се да су све те објекте безобзирно по
рушиле војске паше Сулејмана Скопљака и Чучук-беја 1813-1815.
године. Постојеће објекте подигли су потомци Јована Чакаревића
(1794-1864.) и Стеве Чкоњевића (пре 1844-?) – вероватно пореклом
из поречја река Пиве и Таре, који су се доселили у Штитково у пе
риоду после 1834. године. Њихови добростојећи, релативно имућ
ни наследници су подигли куће које су се величином, бројем и рас
поредом просторија знатно разликовале од тадашњих сеоских ку
ћа. Оне су грађене по угледу на тадашње варошке куће на два боја
– доњи бој или приземље од камена и горњи бој или спрат (етажа)
од дрвета. Таквих кућа и данас има у околним варошким деловима
у Ивањици, Сјеници, Новој Вароши, Пријепољу, Прибоју и Ужицу.
Те су куће од 1873. године до 1937. године изграђене у средишту
засеока Врело у једниственом низу и лицем постављене према цр
кви и школи.59) Њихова приземља или доњи бојеви су били обично
кориштени као ковачнице, дућани, механе или пекаре и зидани су
квалитетним и лепо обрађеним каменим блоковима. Мештани твр
де да су они изграђени на темељима и од материјала порушених
кула и дворова кнезова Рашковића.60) Горњи бој или спрат изграђен
59) Мирослав Ивановић, Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Ср
бији, стр. 165
60) Научни разговор, Штитково,27. 10. 2013., цит. Гаврило Чкоњевић, Драгослав Вјетро
вић; Мирослав Ивановић, Стање и могућности развоја културног туризма у Западној
Србији, стр. 165
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је од брвана црногоричних стабала – столоваша, односно од брва
на срчике дугачких и до 12 метара, која су вешти градитељи ручно
тесали секирама и обрађивали. Њихови кровни покривачи били су
изграђени од шиндре (краће даске од срчевине бора) или камених
плоча које су прављене у Миланџи или Маћи. На жалост, већина
таквих кровних покривача након Другог светског рата замењена је
савременим црепом или лимом (плехом), па је тиме нарушена њи
хова ранија јединствена архитектонска целина.61)На свакој кући у
средишту села изнад врата су уклесане године градње куће, што је
јединствена појава у Западној Србији.62)
Свака кућа има улазна и излазна или предња и задња врата, ма
ње старинске прозоре, пушкарнице и металне украсе на њима, нпр.
решетке, багламе, шарке, резе, крачуне, звекире, итд. Приземља су
обично употребљавана за подруме (магазу), дућан, кафану (крчму),
пекару и ковачницу, а горњи бој за становање. Око кућа и између
њих је празан простор – типична планинска дворишта без дрвене
ограде, капије (улаза), прелаза, те помоћних објеката. То је рађено
због практичне опрезности домаћина који су увек били спремни
на одбрану или бежанију чељади у случају доласка Турака (поту
рица) у село. У складу и у следу са тим, њихови домаћини – гра
дитељи су припадајуће помоћне објекте такође градили одвојено
у јединственом низу без ограђених помоћних дворишта са друге
стране централног сокака или пута. По свему судећи, оне су данас
типичан пример добро очуваних и сврсисходно иновираних старо
влашких кућа брвнара са два боја које својом градњом и лепотом
одскачу од осталих сеоских кућа, брвнара у Старом Влаху. У њима
данас удобније живе и раде потомци некадашњих сеоских дома
ћина – неимара бавећи се претежно пољопривредом у старачким
(пензион
 ерским) данима и по томе се непрекидно одређује значај
на специфичност засеока Врело, а самим тим и села Штитково.63)
Иновирање домаћинстава и кућа у осталим засеоцима се
ла Штитково највише су извршена после 1960. године, углавном
у њиховој унутрашњости (ентеријеру) и знатно мање у њиховом
спољашњем изгледу (екстеријеру). На пример, после 1969. године
61) Вукоман Шалипуровић, Прилози за историју грађевинарства у средњем Полимљу у
XIX. Веку, Беог рад, 1979.
62) Мирослав Ивановић, Стање и могућности развоја културног туризма у Западној Ср
бији, стр. 165
63) Милисав Мишо Обућина, Штитково; Атрактивност мотива и перспективе тури
стичког развоја Нове Вароши и околине, Београд, 2003; Истраживање и лични увид
аутора чланка
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сва су домаћинства у селу довела воду са оближњих локалних из
вора и развели је по њима. Затим, они су у току 1975-1976. године
довели струју и развели је по објектима, а у току 2004-2010. године
увела су телефонске инсталације. То је условило и помогло да уз
све то набаве и уведу одговарајуће неопходне уређаје, опрему и
остала средства, која су им омогућавала повећани животни стан
дард и удобнији свакодневни живот и рад. Отуда и у тим засеоци
ма постоје поједини очувани мање-више иновирани или наружени
стамбени објекти који су изграђени у старовлашком стилу. Њихов
већи део и данас служи за становање. У њима су извршене знатније
измене и иновације, а на појединима је извршена замена шиндре и
каменог кровног покривача (црепом, лимом и салонитом). У поје
диним домаћинствима су поред таквих кућа изграђене нове куће и
поједини помоћни објекти употребом савременијег грађевинског
материјала, нпр. цигли, блокова, црепа, цемента, лима, салонита,
итд., па је тиме знатно наружен и девалвиран традиционални ста
ровлашки сеоски амбијент. Томе доприноси и данашње стање во
деница поточара на реци Тисовици и Трудовачком потоку.64)
Црква и школа у засеоку Врело били су најважнији духовни,
религијски, образовни и васпитни објекти и установе које су фор
мирале традиционалну српску друштвену свест, народни понос,
писменост и културу сеоског становништва. Постојећа црква Бла
говештења изграђена је у облику крста у византијском стилу у току
1863.-1867. године и освештена на Благовести 1868. године. Тада
је она била изузетан градитељски подухват, великолепни религиј
ски објекат и седиште црквено-школске општине која је основа
на, претпоставља се, око или после 1855. године. Њено неопход
но опремање вршено је дисконтинуирано, а највише 1879.; 1902.;
1908-1909.; 1921. и 1926-1927. године. После 1945. године она је
минимално одржавана, сагласно малој помоћи Српске православне
цркве, мештана и њихових одсељених сродника. У њој су до 2010.
године редовно служене литургије (богослужења) и одржавани од
говарајући религијски народни обреди – односно до одсељавања
веома марљивог и успешног свештеника и његове породице. Од
тада у њој нема свештеника, па њена основна делатност постепено
64) Милосав Мишо Обућина, Штитково, те истраживање и лични увид аутора: За потребе
домаћинстава било је изграђено пет воденица поточара старовлашког типа на речици
Тисовици и две на Трудовачком потоку. Данас на Тисовици постоји само једна радно
способна Куртића воденица, две су потпуно уништене, а по две на Тисовици и Трудо
вачком потоку су знатно оштећене и не раде. Оне се могу уз мања улагања оспособити
за рад и примерити за евентуалну туристичку понуду.
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нестаје. У цркви, њеном дворишту и гробљу, постоје незаштићени
и несређени разни предмети и ствари посебне вредности и по томе
могу да буду прави репрезентативни експонати. О свему томе сада
спонтано и волонтерски воде бригу мештани Гаврило Чкоњевић и
Драгослав Вјетровић и тако их привремено спашавају од неминов
ног пропадања. С обзиром на све то, и на чињеницу да она допу
њава амбијенатну вредност засеока Врело, требало би да јој наша
Српска православна црква и држава поклоне посебну пажњу.65)
Основна школа у Штиткову започела је са радом 10. 09. 1887.
године. Била је отворена у кући Василија Чкоњевића – сада вла
сништво шумске секције у Новој Вароши. У октобру 1887. године
била је пресељена у кућу попа Алексе Чакаревића, 1891. године
у нову кућу учитеља Чедомира Чакаревића, а 1914. године у кућу
Арсенија Вјетровића. Све те куће биле су изграђене у планинском
старовлашком стилу и имају значају историјску вредност. Затим,
она је 1926. године пресељена у нову савремено зидану школску
зграду која је грађена од 1921. године. Уз њу је 1948-1950. године
дограђена нова мање квалитетно зидана школска зграда у коју су
1950/1951 и 1953/1954. године усељени редом 5., 6., 7. и 8. разред
осмогодишње школе. У њој је 1963/1964. године било највише уче
ника, односно 291 ђак. Од тада се њихов број стално смањивао, та
ко да је 2008. године остала без њих и престала да ради. После тога
она је стално запуштана, па је унутра потпуније девастирана, са
оронулим спољним зидовима и кровом. Данас у селу и школи нема
ђака, школског и црквеног особља, а њихово претходно присуство
је било прави показатељ да село живи и напредује. Насупрот томе,
сада у засеоку Врело живи само 12 углавном старијих становника,
па је то прави показатељ да тај заселак полако одумире. Постоје
ћа школска зграда такође допуњава амбијенатну вредност засеока
Врело, па би наша држава требало да јој поклони посебну пажњу
и пронађе одговарајућу намену.66)
Штитково је било тешко проходно за савремена путничка и
транспортна возила. Није имало погодних путева, друмова изме
ђу заселака и од њих до добрих путева за суседна села и вароши.
Због тога је превоз и пренос роба и путника углавном обављан на
старовлашки начин употребом коња, волова и њима примерених
средстава. После 1950. године поступно су иновирани постојећи
65) Милосав Мишо Обућина, Штитково; истраживање и лични увид аутора чланка
66) Исто.; Вуле Брашанац, „Неке карактеристике основног школства у пријепољском кра
ју“, Ужички зборник бр. 12, Ужице, 1983., Вукашин Шалипуровић, Прилози за исто
рију грађевинарства у средњем Полимљу у деветнаестом веку, Београд, 1979.
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колски и грађени нови сезонски макадамисани друмови између за
селака и централни пут од села Божетићи преко села Дебеља и за
сеока Врело до засеока Виђићи у селу Кушићи, те од засеока Врело
до села Трудово. Тиме је поступно успостављан полазни аутомо
билски саобраћај према Новој Вароши преко Божетића, Јасенову
преко Трудова, те према Ивањици и Сјеници преко Кушића. У току
2005-2006. године извршена је изградња асфалтираног пута Боже
тићи – Врело, али до данас није изграђено око 10 километара дого
вореног 12.04.1912. године асфалтираног пута од засеок а Врело до
Кадине стене (5.5 км), и од Кадине стене до Укочнице или Камене
чесме (4.5 км). Тиме је омогућено да се перспективно аутобуска
линија Нова Варош – Божетићи продужи до засеока Врело, али је
отежано успостављање одговарајуће аутобуске линије до Ивањи
це преко Штиткова и Кушића. Успостављање те линије било би
сврсисходно због знатног скраћивања километраже аутомобилског
саобраћаја према Чачку, Београду и осталим већим градовима у
Србији, те лакшег повезивања са највећим бројем потомака ме
штана Штиткова који живе и раде на релацији Ивањица – Чачак
– Београд.67)
Поуздано је утврђено да је 1921. године било 34 домаћинства
са 314 становника. После тога, у њему је 1953. Године било (нај
више) 423 становника у 59 домаћинстава, а 1971. године (највише)
65 домаћинстава са 312 чланова. У њему је 2005. године било 37
домаћинстава са 119 становника, а тринаест домаћинстава је било
без сталних станара. Старосна структура мештана је алармантна,
јер је само 17 становника малолетно, 42 су до педесет година ста
рости, а 63 има преко 50 година. При томе се уочава тенденци
ја поступног повећавања броја радно неактивног становништва и
њиховог (од)умирања. Уз то се сматра да је после 1912. године од
људи пореклом из Штиткова у расејању формирано око 190 поро
дица са око 660 чланова по мушкој линији и вероватно толико по
женској лози. То све показује да у расејању има око 5-10 пута више
домаћинстава и потомака од њиховог постојећег броја у Штиткову.
О санирању свега тога постоје разна схватања и опредељења, па
би наша држава томе требало да посвети посебну пажњу и да при
мени адекватна оптимална решења за проспективно повећавање
броја млађег активног и радно способног становништва у њему.68)
67) Милосав Мићо Обучина, Штитково, стр. 229; Организација Стара Рашка, http://
www.stararaska.org./sr/vesti
68) Милосав Мићо Обучина, Штитково
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Постојеће стање и историја села Штитково показују да оно,
а нарочито његов средишњи заселак Врело, поседују изузетну
атрактивност, амбијенаталну, споменичку, културну и српску исто
ријску вредност. Због тога и због свега осталог требало би га ле
гално заштитити од неумитног уништавања променом његовог
идиличног идентитета у могуће „мртво село“ или у провизорно
квази-модерну урбанизирану наказу. Делујући у том смислу, Завод
за заштиту споменика културе из Краљева је 1985. године предло
жио Скупштини општине Нова Варош да га прогласи за културно
добро – односно за просторну културну целину. Уважавајући тај
предлог скупштина општине је тада прогласила село Штитково за
етно-село, а затим је цркву Благовештења и зграде око ње ставила
под посебну заштиту – наводно под државну заштиту. Та је зашти
та била њена декларативна прокламација и наиван провизориј(ум),
јер је после тога наступило његово интензивније одумирање и уни
штавање. Зато је неопходно да његову праву легалну државну за
штиту успостави Република Србија, односно њено Министарство
заштите животне средине и просторног планирања озакоњавањем
одговарајуће номинације.
Прецизно сазната постојећа природна и друштвена стварност
села Штитково сама по себи показује многе и разне проблеме које
треба оптимално решавати ради омогућавања његовог одрживог
развоја. Међу њима је најважнија група одређујућих питања или
ситуација које су настајале и стваране (неодговорним) деловањем
државе према српским селима, па тиме и према овом селу. Такви
проблеми су углавном стварани применом тзв. „ад-хок“ решења
разних добронамерних или неодговорних и неспособних држав
них службеника по којима су кориштени и употребљавани државни
и сеоски потенцијали Штиткова. Уз те проблеме посебну важност
има група одређујућих питања или ситуација које су последично
настајале и стваране неодговорним или нужним деловањем њего
вих становника у току кориштења и употребе датих природних до
бара у њему. Најважнији одређујући проблеми су очигледни, нази
ру се њихова могућа прелиминарна решења, али насупрот томе не
постоје одговарајућа општа, посебна, појединачна и елементарна
пробабилна решења, те конкретни изведбени пројекти за њихово
проспективно елиминисање. То све показује да надлежне држав
не институције у Србији и Новој Вароши имају трајне задатке да
изврше њихово коректно научно сазнавање, затим да научно ко
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ректно планирају одговарајућа решења, потом да израде конкретне
изведбене пројекте и да реализују њихову тачну примену у датој
стварности села Штитково.
Становници Штиткова и њихови потомци немају могућности
да успешно решавају најважније проблеме одрживог развоја свога
села. Они интуитивно увиђају да су остваривали разне нивое раз
воја и животног и друштвеног стандарда. То им је помогло да у то
ку најгушће насељености (1948-1961.) свестрано испољавају при
родну надареност и стваралачке могућности у разним областима
живота и рада. Тада је у остваривању сопствених тежњи засниван
латентни процес пресељавања млађег становништва у оближња
градска насеља и одсељавање високообразованих људи и стручних
кадрова у веће градове у држави и иностранству. Упоредо са тим
и због тога, настајала је стагнација достигнутог развоја, а затим и
његово нагло опадање до актуелног очигледног смањења броја ста
новника, повећаног морталитета, те смањења њиховог стандарда
живота, друштвеног стандарда у селу и развоја његове привреде и
пратећих делатности. Зато мештани указују на нужну потребу да се
сада у Штиткову приступи отклањању учињених штета, затим да
се изврши постпуни опоравак наталитета, привреде и пратећих де
латности стварањем поузданих материјалних и друштвених основа
за њихов развој и потом да се оствари оптималан одрживи развој
свега тога кориштењем научних и стручних знања и решења.
Уочава се оправдана забринутост становника Штиткова за оп
станак и будућност села. Они искуствено знају да је њихов највећи
одређујући проблем занемареност њиховог села од државних вла
сти и да се такво њихово понашање непрекидно наставља. Поред
осталог, то данас најбоље потврђује досадашња примена основних
поставки из документа Стратегија локалног одрживог развоја
општине Нова Варош за период од 2010 до 2020. године. У том
документу су наведени приоритети деловања локалне власти ко
ји би по правилу требало да буду усмерени на село Штитково. То
су: 1.) Плански развој туризма уз подизање квалитета понуде кроз
обогаћење и оптималну искошћеност туристичких потенцијала и
природних ресурса и 2.) Очување живота на селу кроз економски
исплативу пољопривредну производњу и развој квалитетних садр
жаја за живот и доходовање.69) У начелној разради тих приоритета,
аутори су таксативно навели лепе жеље и намере, али у њиховим
69) Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период од 2010. до
2020. године, Нова Варош, Скупштина општине, 2009, стр. 51-52.
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пратећим визијама нема села Штиткова. Они су за то село изложи
ли 2009. године само парадоксалну тврдњу да се врши „Уређење
пројектне документације Етно-села Штитково, рок 2010-2012“70)
и да је та активност (волшебно?) завршена 2012. године. Коли
ко је познато, израда такве документације није до данас завршена
и не може се ваљано обавити без претходне примене проверене
и одговарајуће научно-истраживачке и сазнајне процедуре. То све
показује да наше власти нису довољно заинтересоване да сачува
ју и оптимално развију тај наш јединствени сеоски и историјски
културни раритет.
Поуздано се сматра да историјску и савремену датост села
Штитково , те његову раритетну вредност врло добро познају до
маћи људи који живе и раде на том простору. Посебна аналогна
стручна знања о свему томе имају локални туристички радници,
званичници, историчари, етнографи, археолози, теолози и научни
радници из разних области привреде који познају и поштују древ
ну историју и идентитет села Штитково и његове околине. У одно
су на то село посебно експланаторну и експликативну улогу треба
да имају запослени стручњаци у Завичајном музеју Стара Рашка
у Новој Вароши и поједини стручњаци из Хуманитарне невлади
не организације Стара Рашка у Београду. Према мишљењу војног
теоретичара и познаваоца историје и привреде Старог Влаха и по
себно подручја села Штиткова др Радосава Шуљагића надлежне
институције у Републици Србији и Новој Вароши су одговорне и
обавезне да заселак Врело легално и практично уреде као посебну
комплементарну туристичку атракцију и културно-историјски ра
ритет, а село Штитково као изразито пољопривредно-туристичку
дестинацију. Да би то све ваљано урадили и правилно усмерили
њихов развојни преображај, њихова руководства би морала да про
нађу искусног и доказаног методолога који би израдио одговарају
ћу идејну скицу, а затим научно-истраживачки пројект за научно
сазнавање и израду одговарајуће студије о развојном преображају
етно-села Штитково. Потом би требало да надлежне институције
локалне самоуправе, уз помоћ тог стручњака, ангажовањем одгова
рајућих стручњака и сарадњу мештана и њихових потомака израде
конкретне изведбене пројекте те реализују њихову тачну практич
ну примену. Сви наведени актери имали би службени или лични
волонтерски задатак и свесно опредељење да учествују у изразито
70) Исто, стр. 85
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захтевном и часном подухвату уређења села Штитково у функцији
очувања и развоја српског националног идентитета. Зато се оправ
дано очекује да они у том часном раду употребе све своје интелек
туалне и духовне моћи сагласно достојном угледу богате и славне
историје и традиције својих предака.
Мештани Штиткова и њихови потомци у расејању углавном
колоквијално захтевају да државне институције и познаваоци исто
рије и културе села Штитково правовремено (одмах) зауставе (од)
умирање и убрза реализацију одрживог развоја овог етно-села. По
што су опредељени у том смислу, ови актери би требало да актив
но учествују и максимално помогну развојном преображају свога
села, сагласно својим интересима, цивилизацијским потребама,
знањима, искуствима, те националним и локал-патриотским осе
ћањима. При томе би, поред осталог, они требало да користе лична
знања и знања о позитивним искуствима из формирања сличних
етно-села у нас и у иностранству. Тиме би помогли да се формира
неопходна сазнајна и искуствена база за апостериори рад у претпо
стављеном развоју Штиткова. Уважавајући све то, они би требало
одмах, прелиминарно и спонтано, да се међусобно повежу у целис
ходну иницијативну групацију са угледним и способним људима
у њеном руководству. Такво руководство требало би да успостави
подобне везе са одговарајућим представницима локалне и државне
власти у Новој Вароши, Ивањици и Београду, те са релевантним
научним радницима и стручњацима, поштоваоцима Штиткова и
његове историје. Тако би створили поуздану основу за непосредну
сарадњу са надлежним републичким и локалним институцијама,
погодним фирмама, донаторима, спонзорима и задужбинарима ко
ји могу и желе да им помогну. У таквој организацијској, сазнајној
и акционој симбиози успостављеног развојног преображаја етносела Штитково они ће моћи најбоље да остваре своје реалне визије
оптималног просперитета овог етно-села и личне среће његових
становника.
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Sanja Suljagic
SIGNIFICANCE OF ETHNO-VILLAGE STITKOVO FOR
PRESERVATION OF SERBIAN NATIONAL IDENTITY
Resume
In this article in the context of elaboration of Serbian na
tional identity author presented development of a small et
hno-village Stitkovo on territory of present-day Western
Serbian region Zlatar   throughout history and historical
significance of this village for Serbian national identity.
On basis of this elaboration and by using analitical and
syntethic method the author analyzed capacities of the et
hno-village Stitkovo for its prospective development along
with presentation of some main obstacles that peasants
of Stitkovo have faced in their daily life and in regard to
possible achievement of developmental transformation of
their village.
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At beginning of the article on the basis of reports of va
rious original antic, medieval and contemporary histori
ans the author analyzed significance of the village Stitkovo
in various periods of Serbian history, starting from antic
and medieval period and period of colonization of Otto
man Turkish empire up to current period of Serbian state
hood. The author underlined that the name of the village
Stitkovo derived from the word „shield“(aegis, buckler),
that the landscape in which this mountanious village is
situated is formed in the shield-shape and that in the pe
riod of Serbian medieval Nemanjic dynasty in this village
there were located a court and smitheries and armories
of a famous noble family Vojinovic-Raskovic which was
both akin and with political titles and obligations associ
ated with the Nemanjic dynasty. This Vojinovic-Raskovic
family was the most famous family in whole region Stari
Vlah (medieval Rasija or Raska) and it gave patriarchs
and priests of Serbian Orthodox Church, dukes, princes
and educators throughout medieval period, among whom
the most famous one was the Patriarch of Serbian Ortho
dox Church, educator, donor and diplomat Gavrilo Rajic
Raskovic (1595-1659).
Apart from historical significance of the ethno-village Stit
kovo the author also described geo-morphological traits
of the position of Stitkovo and capacities and potentials
of the village related to agriculture, animal husbandry
and food production.The author underlined that the et
hno-village Stitkovo has been built and preserved without
intruding of artificial objects and buildings in its natural
environment and it is one of its very important traits. In
the central part of the village there is a Serbian Orthodox
Church Blagovestenje with local cemetary, surrounded by
a stream, rock cave and a  series of log cabins that were
hand-built in a special way by local carpenters and pea
sants of Stitkovo in the nineteenth century. Further in the
text there are also presented main problems of the pea
sants of Stitkovo and their descendants related to aging,
depopulation, unemployment, lack of infrastructure and
communication and general neglect of the village by the
state and local government institutions.
At the end of the article the author compared hitherto en
deavors of various individuals and institutions for pre
servation of Serbian national identity and achievement
of prospective development of the ethno-villageStitkovo.
Underlining main obstacles for achievement of substan
tial development of the ethno-village the author presen
ted proposals for further concrete steps for their solutions
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which implies making scientific projects and appropriate
connecting of individuals and organizations, scientists and
local officials from Zlatar region as well as support of the
state organizations and various sponsors, donors and edu
cators.
Keywords: Serbian national identity, strategy for sustai
nable rural development, ethno-village Štitkovo, local go
vernment, Serbian history.

Овај рад је примљен 20. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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ХРВАТСКА НА ПУТУ СРБИЈЕ 
У ЕВРОПСКУ УНИЈУ**
Сажетак
Аутор у овом чланку анализира улогу   Хрватске у
процесу учлањења Србије у Европску унију. Циљ је да
се укаже на континуитет хрватске политике према
Србима, која је резултирала етничким чишћењем са
елементима геноцида над српским народом у Републи
ци Српској Крајини и Хрватској. У раду је коришћена
анализа садржаја српско-хрватских односа у савре
меном периоду, као и политичка пракса коју Хрват
ска примењује према преосталим Србима и Србији у
постдејтонском раздобљу. Та политика манифестује
се игнорисањем и грубим нарушавањем Споразумa о
нормализацији односа који је Хрватска потписала са
СРЈ септембра 1996.
У раду ће даље бити обрађено питање хрватске ту
жбе за геноцид против Србије, као и њено  признава
ње  независности Косова, чиме је Хрватска грубо пре
кршила Споразум о нормализацији. Ту су и други анти
српски потези као што је  акција којом Хрватска,  као
чланица ЕУ,   забрањује   и протерује ћирилицу, што
ЕК не коментарише већ своди на унутрашње хрват
ско законодавство, што је уствари  наставак прогона
Срба; хрватска полиција хапси и оне Србе који нису
ни на каквим списковима с очигледним   циљем да се
Срби застраше и да нико и не помисли на могућност
повратка, а камоли на   коришћење својих људских и
колективних политичких права.
*
**

Научни саветник
Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Поред свега Хрватска се нуди да у „пријатељству с
пуно понижавања“ трасира Србији пут ка ЕУ, тако
што ће јој диктирати услове око евентуалног повла
чења тужбе за геноцид, у чему је подржавају моћне
западне земље, првенствено Немачка. Тешко је прет
поставити чиме ће све Хрватска условљавати Срби
ју, за коју ЕУ „нема алтернативе“, а једно од сигур
них тачака тог условљавања и понижавања Србије  
од стране Хрватске  очекује се приликом означавања
граничне линије на Дунаву.
Кључне речи: Хрватска , Србија, Споразум о нормали
зацији односа, тужба за геноцид, забрана ћирилице,
хапшење Срба, граница на Дунаву.

Континуитет хрватске политике према Србима

U

предвечерје Другог светског рата вођа Хрвата Влатко Мачек
овако је позиционирао Хрватску: ако Србија крене на исток ми
ћемо на запад , а ако Србија крене на запад Хрватска ће на исток.
Никад и нигде са Србијом. Даље је познато: Хрватска је отишла у
наручје немачко-италијанског нацифашизма градећи своју НДХ, у
којој је Србе задесио геноцид, чији смо наставак доживели у гра
ђанском рату 1991-1995. године.
Уз помоћ својих традиционалних савезника: Немачке, Ва
тикана, потом и САД Хрватска је окупирала РСК и протерала ви
ше од 80% Срба са овог простора. Од око 850 хиљада Срба који
су живели на простору СР Хрватске,1) данас је остало 196 хиљада,
што је очигледан доказ да су Срби етнички очишћени из Хрватске.
Данас нема Мачека да Хрватску окрене на супротну страну
од Србије, али има доследне мачековце на челу државе када је реч
о Србима и Србији. Њихова политика традиционално и актуелно
увек ће бити противсрпска; у конкретном случају то значи: држати
Србију подаље од хрватског избора-Европске уније. Нисмо сигур
ни да су српски државници, који су Србију усмерили на запад и
ЕУ, довољно проникли у суштину и значај хрватске политике за
српску евроунијску будућност, која се пре свега односи на хрват
ско оцењивање српске подобности за улазак у заједницу европских
1)

Према званичној хрватској статистици у Хрватској је 1991, било 582 хиљаде Срба (уз
106 хиљада Југословена) а 201. године 196 хиљада. Према подацима СПЦ Срба у фе
дералној Хрватској било је више од 1 милион, а према истраживању економисте Сло
бодана Комазеца број Срба у Хрватској износио је 850 хиљада. Ми смо узели као реле
вантан управо овај податак.
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народа; на пут пун понижења. Разуме се, у мери саобразној инте
ресима водећих земаља ЕУ-Немачке, Француске, Енглеске, када је
Србија и цена њеног евентуалног уласка у ЕУ у питању. Овде по
лазимо од следеће премисе: Циљ поменутих западних земаља није
Србија у ЕУ, већ разбијена српска држава са отетим Косовом, Вој
водином и Рашком области. На српском евроунијском путу „без
алтернативе“, показаће се сва утемељеност тезе Валтазара Боги
шића: „Што се грбо роди време не исправи“. Хрватска је постала
чланица Европске уније упркос чињеници даништа није учинила
како би елиминисала последице етничког чишћења над српским
становништвом. Огромне су људске, материјалне и духовне жртве
српског – крајишког народа. Да подсетимо на последице геноцида
и етничког чишћења, од 1990-1995. године, у РСК и РХ:
-протерано је више од 500.000 Срба из Републике Српске Кра
јине и Хрватске или 80% од броја који је тамо живео 1990, а ствар
ни број никада нећемо сазнати, јер не постоје обрађени подаци у
УН, у Републици Хрватској и Републици Србији.2) Генерални се
кретар УН Бутрос Гали је у извештају Савету безбедности 15. маја
1993. године навео да је из Хрватске, из већих градова - Загреба,
Осијека, Сплита, Ријеке - протерано 251.000 Срба,
- страдало је око 7.000 Срба у ратним окршајима, а 15.000
је рањених,3)
- око 2.300 се води као нестало, и не зна им се траг,
- запаљено је и уништено 1.100 села и заселака у којима су
Срби били већина,
- према подацима Српске православне цркве, преко 30.000
Срба присилно је преведено у римокатоличку веру, што
такође спада у геноцидне радње, јер се ради о принудном
премештању из једне групе (вероисповести) у другу,
- у две војно-полицијске акције хрватске државе - „Бљесак“
и „Олуја“, преко 35.000 стамбених, стамбено-пословних
и индустријских објеката је опљачкано, срушено и запа
љено,
- у периоду од 1990-1995. године, на територији под хрват
ском контролом, минирано је, запаљено и уништено пре
ко 15.000 објеката, станова и кућа,
2)
3)

О страдању Срба у Хрватској на почетку 1990-их види: Душан Момчиловић, Нови ге
ноцид над Србима у ХДЗ Хрватској, АБЦ Глас, Београд, 1993.
Види детаљније: Саво Штрбац, „Људски губици на српској страни у рату и после рата
на подручју Хрватске и бивше РСК 1990-1998. године“, у : Истина о Републици Срп
ској Крајини, Зборник радова I, (приредили др Момчило Суботић и др Бранко Надове
за), Београд, 2008, стр. 453-469.
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- покрадена је, запаљена и уништена сва покретна имови
на у кућама, становима, привредним и пољопривредним
зградама -намештај, одећа, обућа, кућни прибор, при
вредне машине, алати, аутомобили, камиони, трактори,
комбајни и друга пољопривредна механизација,
- уништено је 87 православних објеката и 45 парохијалних
домова,
- 	 оштећено је 195 православних цркава и других верских
објеката,
- 	 покрадена је и уништена сва црквена покретна имови
на -иконе, уметничке слике из духовног живота, цркве
не збирке, црквене књиге, књиге о крштеним, венчаним и
умрлим лицима,
- 	 уништено је на десетине школа, апотека, домова културе,
ветеринарских и других установа - у којима су, углавном,
радили Срби,
- 	 на стотине хиљада хектара приватног српског земљишта
је или зарасло у коров или га обрађују хрватска домаћин
ства – Србима се не дозвољава да уђу у свој посед,
- 	 Срби не користе на десетине хиљада хектара шума и
шумског земљишта,
- 	 покрадено је и уништено на десетине музеја, етно постав
ки и изложби с мотивима из историје српског народа,
- 	 уништени су меморијални антифашистички комплекси из
Другог светског рата,
- 	 уништена је и запаљена сва приватна документација, сли
ке, сведочанства, лични документи, документи о власни
штву имовине, документи и знамења предака, итд.

Споразуми који се не примењују
У међувремену је између Савезне Републике Југославије и Ре
публике Хрватске, у периоду од завршетка рата 1995. године - и
трагичног егзодуса српског народа , потписано више билатерал
них и мултилатералних споразума. Кључни је Споразум о норма
лизацији односа између две државе, потписан 23. августа 1996.
године.
Овим билатералним споразумом се дефинишу границе, суве
ренитет, територијални интегритет, мирно решавање спорова, по
вратак прогнаног и избеглог становништва - њихова имовинска и
социјална права и права из одредаба међународног права, итд. Овај
споразум је, међутим, остао „мртво слово на папиру“ и ни до дана
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шњег дана није остварен. Напротив, њиме је легализован геноцид
и етничко чишћење хрватске државе над српским народом.
Чланом 1. овог Споразума предвиђено је да:
„УГОВОРНЕ СТРАНЕ ПОШТУЈУ ЈЕДНА ДРУГУ КАО НЕ
ЗАВИСНЕ, СУВЕРЕНЕ И РАВНОПРАВНЕ ДРЖАВЕ У ОКВИРУ
СВОЈИХ МЕЂУНАРОДНИХ ГРАНИЦА“.4)
Чланом 7. став 1. овог Споразума дефинисана је обавеза уго
ворних страна у поступку повратка прогнаних, избеглих и про
тераних лица . Овде стоји: „Уговорне стране осигураће услове за
слободан и безбедан повратак избеглица и прогнаника у њихова
пребивалишта или друга места која слободно изаберу. Уговорне
стране осигураће тим лицима враћање у посед њихове имовине,
односно правичну накнаду“.5)
Такође, у члану 7. став 6. предвиђено је: „У року од 6 месе
ци од ступања на снагу овог споразума, уговорне стране склопиће
споразум о накнади за сву уништену, оштећену или несталу имо
вину. Тим споразумом утврдиће се поступци остваривања права на
правичну накнаду који неће укључивати судске поступке“.6)
До данас уговорне стране нису склопиле споразум о накнади
штете и правичној накнади јер то није одговарало Хрватској, а срп
ска страна не чини ништа да приволи другу уговорну страну на ак
тивну радњу. У случају склапања овог споразума Хрватска би била
дужна да исплати огромне своте новца за уништену, оштећену или
несталу покретну и непокретну имовину.
Српски државни органи ништа не чине да интернационализу
ју проблем протераног српског становништва и затраже доследну
примену Споразума о нормализацији. Замислимо шта би све чи
нила Хрватска против Србије, да је из Србије прогнано неколико
стотина хиљада Хрвата. Па, Хрватска не би остављала Србију ни
један дан на миру – тражила би против Србије примену најстро
жих мера у Савету безбедности, другим међународним организа
цијама и код својих савезника на Западу. Србија, с друге стране, не
чини ништа против Хрватске, чак ни медији у Србији не спомињу
4)
5)

6)

Споразум о нормализацији односа између СРЈ и РХ, Члан 1.
Види шире: Милорад Буха, „Споразум о нормализацији односа између Савезне Репу
блике Југославије и Републике Хрватске“, у : Истина о Републици Српској Крајини,
Зборник радова, (приредили др Момчило Суботић и др Бранко Надовеза), Београд,
2008, стр. 498.
Исто, стр. 499.
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хрватски злочин геноцида над српским народом, ни онај у Другом
светском рату, ни овај од 1990. до 1995. године.

Хрватска тужба за геноцид против Србије7)
Напротив, Хрватска је, усред НАТО бомбардовања Србије
1999, зарад отимања Косова и Метохије, поднела тужбу против Ср
бије за геноцид Међународном суду правде , сматрајући да је на
ступио моменат „коначног“ решења српског питања, тј. завршни
чин у процесу расрбљивања Балкана.
Хрватској ни то није било довољно- јер Србија је ипак прежи
вела. Само неупућени у српско-хрватске односе, да се задржимо на
тој квалификацији, могли су предложити Хрватску а не Чешку као
њеног противкандидата, у састав несталних чланица Савета без
бедности УН-а. То је учинила Влада Србије и тај необјашњив по
ступак се тумачи као израз добросуседске сарадње и разумевања.
Очекивало се ваљда да ће тај чин солидарности омекшати „ бившу
браћу“, да и они повуку реципрочан потез у виду повлачења тужбе
за геноцид или да почну примењивати Споразум о нормализацији
односа. Ништа од тога! Напротив! Хрватска се сврстала у државе
које су признале независност Косова8), прекршила Споразум о нор
мализацији односа са Србијом, грубо нарушавајући суверенитет и
територијални интегритет Србије.
Хрватска је, дакле, поднела тужбу за геноцид против Србије,9)
признала незакониту независност Косова, грубо се меша у питање
Војводине, ништа не чини по питању повратка протераног српског
становништва у Хрватску и остварења њихових људских и поли
7)
8)

9)

Види шире: Момчило Суботић, „Савремени хрватско- српски односи: тужба и против
тужба за геноцид“, Политичка ревија, 2/2010, стр. 305-334, ИПС, Београд, 2010.
Као одлазећи председник Хрватске Стјепан Месић је још једном демонстрирао своју
и хрватску антисрпску политику, посетивши 7. јануара 2010. године нелегалне ин
ституције НАТО државе Косово. Том приликом је рекао: „С посебним задовољством
обраћам се данас, пригодом првог службеног посјета једнога хрватског предсједника
Републици Косово, члановима највишега представничкога тијела најмлађе државе не
само регије, него и Европе, у исто вријеме и државе најстаријег народа овога дијела
Старога Континента“. Иако га београдски режим доживљава као партнера у регији и
у евро-атлантским интеграцијама, Месићева порука из Приштине више је него јасна
- као што је 90-их разграђивао СФРЈ, жеља му је да то исто учини и са Србијом и он
то не крије. Средином јануара 2010. Месић је је изјавио да би у случају да Република
Српска одржи референдум којим би се нарушио Дејтонски споразум, послао војску у
Републику Српску и пресекао коридор код Брчког.
Као сведок у тужби против Србије наћи се и Соња Бисерко, председница Хелсиншког
одбора у Србији.
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тичких права, напротив, укида њихов језик и писмо и наставља
важан државни посао - протеривање преосталих Срба.

Забрана  ћирилице и хапшење Срба 
– ЕУ не жели да коментарише
После извесног затишја у српско-хрватским односима, на ини
цијативу спољних фактора, а у циљу нормализовања односа и ре
шавања спорних питања, учестали су сусрети хрватских и српских
представника. Али сви проблеми су и даље на столу; Хрватска се
ни за јоту није померила у решавању проблема прогнаног српског
становништва: разним административним и правним поступцима
онемогућава повратак српског становништва; многи повратници
изложени су привођењима, хапшењима, конструисаним оптужни
цама, пребијањима, убиствима. Без обзира што је донела Закон о
амнестији Хрватска свакодневно проширује списак „српских рат
них злочинаца; српском тужилаштву је послала најпре списак од
900 лица над којима се води истрага, који су оптужени или осуђе
ни, а затим је пре неколико месеци послала други, проширени спи
сак са 1557 осумњичених, оптужених и осуђених за наводне ратне
злочине. То је списак без краја јер га Хрватска стално допуњава.10)
У међувремену хапси и затвара Србе који нису на том списку. Хр
ватска је то учинила непосредно пред улазак у ЕУ, шаљући тако
поруку Србима да су у Хрватској непожељни, те да постоје и тајни
спискови. Ако рачунамо да је просечна породица четири члана (с
обзиром да су у питању лица таквих годишта) онда добијамо број
од 6.000 људи који страхују од повратка на своја огњишта у Хрват
ској. Уколико постоје додатни тајни спискови, а сигурно постоје,
број оних који се никада неће вратити је за три до четири пута
већи.11)
Исти циљ - протеривање Срба из Хрватске и коначно решење
„српског питања“ у Хрватској - има и „игра“ око ћирилице у Вуко
вару и диљем Хрватске. Ову „игру“ Европска унија не жели да ко
ментарише, иако се ради о дискриминацији мањинских права – као
10) Недавном акцијом хрватске полиције у Трпињи је ухапшено и затворено 12 Срба оп
тужених за наводни ратни злочин. Нико од њих није на поменутом списку. Власт у
Београду на све то ћути.
11) Види: Саша Францисти, „Континуит ет етничког чишћења“, Печат, 9. август 2013, стр.
22.
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прокламованих вредности ЕУ, сводећи све на питање унутрашњег
законодавства и унутрашњих односа у Хрватској.
Хрватска, која је у дуговима до гуше, дугује српским пензио
нерима са подручја РСК 81 заосталу пензију. Број тих пензионера
је 47. 000 а износ заосталих пензија већи од милијарду евра. Ово
су огромна средства и можемо само замислити шта би Хрватска,
заједно са својим патронима, све радила кад би јој Србија дуговала
толики новац.
Овоме треба додати и следеће. Вредност процењене српске
имовине у Хрватској је око 1,8 милијарди евра, у тај збир улази
више од 400 предузећа која су пре распада СФРЈ имала имовину
у Хрватској, што на Јадрану, што у унутрашњости. Такође, ту је и
85.000 кућа и станова Срба из Хрватске и грађана Србије. Те куће
и станови су углавном усељени и приватизовани. С друге стране,
Хрватска од Србије потражује некретнине у вредности од око 800
милиона евра.
Спорна питања са Хрватском ће се само проширивати. Ср
бија је, нажалост, пропустила да условљава учлањење Хрватске у
ЕУ исправљањем неправде према Србима, уколико би то уопште
имало неког утицаја код Запада, који је помогао хрватску гено
цидну акцију протеривања Срба. Овако, ЕУ ће преко Хрватске и
њених инсистирања на понижавању Србије, условљавањем да се
суди Србима за измишљене злочине, уз протеривање преосталих
Срба из Хрватске,12) Србију стално држати у позицији кривца и
дужника, подаље од чланства ЕУ. Не треба сумњати да ће ЕУ,
тј. њене водеће земље, попут Немачке, ову политику и помагати и
подстицати. То је најбољи доказ да Србији и Србима није место у
овој антисрпској творевини. Српске власти не виде да поново ради
стара коалиција на линији Загреб-Сарајево-Приштина, на гушењу
Србије и Срба, до потпуног њиховог нестанка. То је цена уласка у
ЕУ у коју хрли српски политички естаблишмент.
12) У намери да уништи сваки траг који би подсећао на Србе Хрватска мења имена насеља,
села и географских појмова везаних за српску историју. Бивши хрватски председник
Стјепан Месић изјавио је у Јерусалиму 2008, да би радо дозволио да се у Хрватску вра
ти 200.000 Срба „али се томе противи мој хрватски народ“. Значи да се запоседање срп
ских кућа, станова, привредних објеката и пљачка српске непокретне имовине сматра
неотуђивим хрватским пленом! Је ли то могуће? Изгледа да је могуће. На основу ова
кве изјаве Стјепана Месића, може се (без злобе) закључити да одлике хрватске државе
у односу на ону из Другог светског рата нису промењене. Види: Србољуб Живановић,
Реч на годишњици страдања Срба, Јевреја и Рома у хрватском логору смрти Јасеновцу,
Бања Лука, мај 2005.
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Све у свему, стиче се утисак да се Хрватској исплатио злочин
учињен над српским народом. Без икаквих стварних обавеза пре
ма прогнаним Србима Хрватска је примљена у чланство Европске
уније. Осим тога добила је и важан задатак, сличан оном из 19.
века, када је за потребе Ватикана и Беча радила на асимиловању
и поништавању Срба. Овог пута Хрватска треба да одигра улогу
ригидног филтера за евентуално пропуштање Србије у друштво
Европске уније. Наставиће тако Хрватска своју непријатељску
политику према Србији и Србима. А Европа неће интервениса
ти због хрватске антисрпске политике, напротив, интервенисаће
да заштити своју нову чланицу, а против Србије. Да ће тако бити
сведочи и европска мера око повлашћеног царињења хрватских
цигарета у Србији. Не треба се заваравати, Европа је направила
управо ову и овакву Хрватску, која је протерала и даље протерује
преостале Србе из Хрватске. То није тешко видети. Прихватљива
је теза историчара Милорада Екмечића која гласи: „ „Наш улазак у
ЕУ изгледа да је казна, а не остварење права на поштене договоре“
Незадовољни економском ситуацијом, фрустрирани учин
ковитошћу неовисне Хрватске, следбеници усташке политике у
Хрватској свој бес поново устремљују на Србе. У Вуковару, Загре
бу, Сплиту, Ријеци, Удбини13) и другим градовима Хрватске разби
јају табле на српским установама исписане ћирилицом. Ћирилица
је само изговор да се отерају Срби. У тим својим антисрпским ак
цијама имају прећутну, па и отворену подршку власти,14)и посебно
цркве на челу са кардиналом Јосипом Бозанићем. Штаб за одбрану
хрватског Вуковара прогласио је Вуковар градом од посебног пи
јетета и избацио ћирилицу из јавне употребе. Ова црквено-домо
љубна коалиција предлаже да се двојезичне табле могу истицати
само у местима у којима Срби чине више од 50% становништва, и
покренули су иницијативу да се питање ћирилице, тј. питање пре
осталих Срба одлучи референдумом. То ће бити деликатан тест за
хрватску европску промиџбу јер предлагачи верују да је за проте
ривање ћирилице и Срба већина Хрвата. С друге стране, представ

13) Скинута табла са ћириличним и латиничним натписима на згради СКД „Просвјета“ у
Загребу, као и са Информативно културног центра „Никола Тесла“ у Удбини.
14) Хрватски министар Предраг Матић има пуно разумевање за изгон ћирилице, јер Срби,
како каже, нису у довољној мери показали своју лојалност хрватској држави. То каже
министар тзв леве опције, шта тек очекивати од ХДЗ-овске и правашке опозиције.
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ници Срба из Вуковара и Хрватске уздају се у уставни суд Хрват
ске, јер се ради о противуставној акцији хрватских „домољуба“.15)
За односе Србије и Хрватске , хрватски књижевник, Игор Ман
дић, сматра да су јадни, разрушени, понижени, упркос неким еко
номским и привредним везама... јер се „усташија пробудила, није
ни заспала, ни била покопана, како смо мислили, и тај грозни еле
мент ровари у хрватском националном бићу, тако да ће уништити и
само то биће. ...Стара усташија и неоусташија су исти рак-феномен
у Хрватској, и воде нас у летарно стање, у смртност.16)
Али, изгледа да власт у Србији и њен председник, безал
тернативно опредељени за улазак у ЕУ, не примећују поменуто
антисрпство у Хрватској. Председник Србије, Томислав Николић,
рекао је да је Вуковар историјски и етнички српски град, што је
потпуно тачно, а онда се правдао да га хрватски председник није
добро разумео, односно да су новинари криво пренели његову из
јаву. Тек после овог „објашњења“ хрватски председник Иво Јоси
повић је, после годину и по, одлучио да посети Београд.
Хрватска, због свог чланства у ЕУ, само фингира норма
лизацију односа са Србијом. А у ствари она нема добру вољу да
односе са Србијом постави на здраве темеље, јер би тада довела у
питање основну вредност „домовинског“ рата, а то је изгон Срба и
стварање етички чисте и католички јединствене хрватске државе.
Таквој политици не иде у прилог повратак Срба и политичко-прав
но и социјално консолидовање њиховог положаја. С друге стране,
Србији је у интересу да се поправи положај преосталих Срба у
Хрватској; премда у том смислу Србија чини мало или нимало. Не
жели, ваљда, да „љути“ Хрватску од које јој зависи улазак у ЕУ. То,
међутим поспешује процес који се ионако у Хрватској несметано
одвија – а то је процес асимилације и хрватизације преосталих Ср
ба. Само у току грађанског рата 1991-1995. покатоличено је више
од 30.000 Срба.17)
15) 70% Хрвата је за протеривање ћирилице, према сведочењу дописника Новости Јосипа
Керблера.
16) Игор Мандић, „Ћирилица је само изговор да се отерају Срби“, Новости, 13. октобар
2013, стр. 3. Мандић је још рекао: „Лично, ћирилица је моје интимно писмо, као и лати
ница, знам га од најмањих ногу, и уопште не разликујем шта читам на латиници, а шта
на ћирилици“. Након овог интервјуа био је жестоко медијски нападнут у Хрватској.
17) Ово су подаци Епархије загребачко-љубљанске, који се односе само на ратни период.
Много је доказа да је овај процес католичења и хрватизације настављен и после рата
несмањеном жестином, али о томе још немамо прецизних података.
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Хрватска о(у)цењује подобност Србије за ЕУ
То је контекст за разумевање две дијаметрално супротне из
јаве, које су дали двојица председника, српски и хрватски, при
ликом недавног сусрета у Београду. Томислав Николић: „Србија
није непријатељ никоме, па ни Хрватској. Србија би желела да буде
пријатељ свима, па и Хрватској... Мислим да је стање међудржав
них односа боље него што је икада било, зато што је искреније
него што је икада било!“. За овакву изјаву Николић нема ниједног
доказа, има само супротне; односи су лоши. С друге стране, Јо
сиповић сукобе око ћирилице види као „манифестацију генерално
поремећених међунационалних односа“. У каквој су вези ове две
изјаве? Једна је очигледно снисходљива, неистинита и понижава
јућа, а друга арогантна и непријатељска. Хрватско-српски одно
си су крајње поремећени. Из Хрватске се протеривањем ћирилице
протерују преостали Срби. У Хрватској је спаљено око 3 милиона
књига штампаних ћирилицом. О томе је под насловом „Културо
цид“ изашла књига Анте Лешаје, професора загребачког свеучи
лишта, са Корчуле, која је промовисана и у Београду, у којој он
истиче ове страшне податке о паљењу „српских књига“, паљевини
која се не би постидела ни оне у Рајхстагу. Из увиђавности, српски
председник то није ни поменуо Јосиповићу, као ни пола милиона
протераних Срба. Али Јосиповић је поменуо 40 тисућа Хрвата из
Србије, који , како је рекао, треба да се врате на своја огњишта,
иако су они сви одреда променили своја имања са Србима проте
раним из Хрватске; и није их ни приближно толико колико помиње
Јосиповић.18)
И док је српски председник показао спремност за повлачење
тужбе за геноцид, хрватски председник је остао непопустљив. Он
је рекао да је тужба против Србије у надлежности владе и да ће
он подржати одлуку владе каква год била. Ово није Јосиповићево
ограђивање или истицање помирљивијег става. Напротив. Јосипо
вић је био један од иницијатора и аутора тужбе против Србије.
Тужба Хрватске за геноцид је очигледно непресушно вре
ло хрватских захтева Србији- златни рудник за уцене, којима не
ма броја. Хрватска као чланица и савезник земаља ЕУ има чврст
18) Чак и жупници РКЦ у Срему помињу мањи број Хрвата који су отишли у Хрватску , тј.
25000 , а они то свакако знају јер су руководили акцијама замене кућа своје пастве са
крајишким Србима.
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ослонац за своје екстремне захтеве, јер су то и захтеви ЕУ јкојој
није у првом плану пријем Србије у ЕУ него њено разбијање. О
томе сведочи и захтев Брисела да се цигарете из Хрватске увозе
повлашћено, по четири пута нижим царинским тарифама него што
су тарифе у ЕУ, чија је Хрватска чланица, а због чега није више у
ЦЕФТА споразуму.19) То је економски и правни скандал, јер то зна
чи смањење прихода у нашем буџету, а повећање хрватског буџета.
Наиме, тужбом Хрватска максимално манипулише и уцењује
Србију која је готово одустала од противтужбе, без обзира што има
неупоредиво више доказа да је хрватска држава извршила геноцид
над српским народом и да се ради о рецидиву злочина извршеног
1941-1945. Тиме Хрватска подиже лествицу својих захтева према
Србији, утврђујући је на три тачке: потрага за несталим особа
ма- Хрватска инсистира на 1 689 несталих лица ; процесуирање
оптужених Срба за наводне злочине у Хрватској, који су у најве
ћем броју најобичнија конструкција хрватских правосудних орга
на, чији је циљ застрашивање Срба и њихово онемогућавање да се
врате у своје домове, као и игнорисање њихових људских, соци
јалних, економских и политичких права20); повратак културног
блага које је однето из Хрватске у време рата једно је од питања
на коме инсистира хрватска страна. Од 2002. до 2011. Хрватској је
враћено више од 18.000 музејских предмета и покретних култур
них добара која су у току рата спасена од уништења и донета у Ср
бију. Ради се о културним добрима српског народа и његове СПЦ,
које је склоњено у Србију у време агресије Хрватске на територију
Републике Српске Крајине. Историчар уметности Никола Кусовац
каже: „Вратили смо им више него што смо смели. Кроз њихов од
нос према ћирилици огледа се и њихов однос према српском кул
турном благу“. Ово је ионако српско црквено и културно благо из
Крајине. „А Хрвати сада то благо траже да би га докрајчили. Сада,

19) Анексом Г Бечког споразума требало је да се реши питање имовине српских фирми у
Хрватској. Уласком Хрватске у ЕУ престао је да важи режим између држава ЦЕФТА
споразума, по којем су се цариниле хрватске цигарете, оне у оквиру квота 10 одсто, а
оне изван квота 15 одсто, а сад би као чланица ЕУ требало да плаћа стопу од 57,6 одсто.
Али Хрвати су се жалили ЕК тражећи да се ССП адаптира, па је Штефан Филе тражио
да Србија прихвати ове хрватске бенефите. И Србија је то прихватила. Зашто? Ваљда
зато што је Хрватска признала Косово? Или што измишља оптужнице и хапси Србе
редом!
20) У Србији према подацима Комесаријата за избеглице тренутно има 42.000 Срба из Хр
ватске и Крајине.
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када би хрватски државни врх и хтео да се понаша цивилизацијски,
не би могао од подивљалог народа“ –уверен је Кусовац.21)
Остваривање ових хрватских захтева, као услова за повла
чење тужбе за геноцид за Србију ће значити „пријатељство пуно
понижавања“22), које ће се наставити даљим условљавањем Србије
у процесу њеног прикључења Европској унији. Подугачка је листа
хрватско-бриселских захтева, које не можемо сад ни да претпоста
вимо, а које ће српска влада, као и све до сада, прихватити на путу
без алтернативе. Пут којим Загреб мери Београду подобност је пут
за разбијање српске државе.
Како ствари стоје, актуелна власт у Србији за коју „ЕУ не
ма алтернативе“, што представља појмовну, логичку, политичку,
стварносну и сваку другу бесмислицу о којој не треба трошити
речи, изгледа да ће испунити сваки од ових конструис аних, лице
мерних и понижавајућих хрватских захтева и сама одустати од ту
жбе против Хрватске. 23) Све зарад фикције зване – Европска унија.

Граница на Дунаву једна од спорних тачака 
„пријатељства  пуног понижавања“
А хрватски захтеви и условљавања, подржани пре свега од Не
мачке, али и неких других држава ЕУ, биће интензивирани наро
чито по питању разграничења са Србијом на Дунаву. Ова граница,
у дужини од 145 километара, код Апатина није разграничена. Спор
је настао када је Србија и тражила да линија разграничења буде по
вучена средином тока реке Дунав. Хрватска, међутим, инсистира
да граница буде линија која раздваја катастарске општине. Хрват
ска тврди да око 11.000 хектара земљишта на левој обали Дунава,
у Србији, катастарски припада Хрватској, а 900 хектара на десној,
хрватској страни Дунава, катастарски припада Србији. Српска
страна истиче нешто другачије чињенице: Србија сматра да јој на

21) Новости, „Сусрет на врху хиљаду проблема“, 13. октобар 2013, стр. 4.
22) Види: Никола Врзић, „Пријатељство пуно понижавања“, Печат, 25. октобар 2013, стр.
18-20.
23) У разговорима двојице председника било је речи само о хрватским жртвама и зах
тевима; српски председник није свом хрватском колеги поменуо елементарна српска
страдања: 7.000 убијених и 15.000 рањених Срба , као и 2.300 несталих у хрватским
операцијама „Бљесак“ и „Олуја“.
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хрватској страни Дунава припада 10.000 хектара, а Хрватској на
српској страни 3.000 хектара.24)
Спорна подручја протежу се од границе са Мађарском до Бач
ке Паланке, а највише је спорења око две аде: Шаренградске и Ву
коварске аде. Комисија формирана још 2001. године није постигла
никакав резултат.
Оно што је проблематично у хрватском ставу јесте чињеница
да се Хрватска у време свог противуставног и насилног отцепље
ња од СФРЈ позивала на тадашње међурепубличке административ
не линије као на државне границе. Иначе та комунистичка Титова
линија у мермеру, није била ни историјска ни етничка и изврше
на је на штету Срба. Али ни ту границу, коју је Арбитражна ко
мисија утврдила, Хрватска не признаје. Тражи више. Хрвати се у
разграничењу са Србијом позивају на катастарске књиге из време
на Аустроугарске, на катастар из 1878, и када би се на тај начин
повукла граница на Дунаву, који је временом мењао корито, било
би неопходно подићи неколико десетина граничних прелаза јер би
гранична линија на двадесетак места излазила на копно, а затим се
враћала у воду. „Хрватска се позива на катастар а познато је да су
феудалци, власници земље поседовали земљу с обе стране Дунава.
Могли би се она позвати и на Тодорићево земљиште по Војводи
ни“.25)
Хрватска се, дакле, позива сад један сад други принцип, од
носно наступа без икакавих утврђених и међународно признатих
принципа. Хрватска не признаје у свету прихваћено правило да
гранична линија иде средином реке. Природно је у међународном
праву уобичајено да да гранична линија буде повучена средином
тока реке, а не да прелази на једну или другу страну.
Иако Хрвати поштују само принцип својатања туђих терито
рија, не треба гајити илузије у некакво међународно право и прав
ду. Наим
 е, у случају Међународне арбитраже, имајући у виду да је
Хрватска постала чланица ЕУ и да је у њу примљена као држава
која је протерала готово цео један народ, тј. трећину своје попу
лације, у чему су јој помогле управо кључне државе ЕУ, као и
чињеницу да се од Србије „ на путу у ЕУ“, траже стални уступци,
24) Види: Саша Францисти, „Србија и Хрватска – спорна питања“, Печат, 2. август 2013,
стр. 27.
25) Исто
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није искључено да ће и у овом случају Европска комисија стати на
страну Хрватске.
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Momcilo Subotic
CROATIA ON THE EUROPEAN UNION ROAD OF SERBIA
Resume

In the dawn of Second World War a leader of Croats
Vlatko Macek defined the position of Croatian in fol
lowing words: „If Serbia goes East, we will go West,
and if Serbia goes West Croatia will go East. Never
and nowhere together with Serbia.“ Further course
of events is wellknown: Croatia went into the armful
of German-Italian nazifascism building their Inde
pendent State of Croatia in which Serbs suffered a
genocyd, the continuation of which we witnessed in
the civil war 1991-1995.
In that continuation there were expelled more than
500.000 Serbs from Republic of Srpska Krajina and
Croatia or 80 % of the number of their population
who lived there up to 1990; in the war conflicts the
re were killed 7.000 and there were wounded 15.000
Serbs; about 2.300 of the Serbs are still considered to
be missing and it is not known where they are; there
were burnt and destroyed 1.100 villages and hamlets
in which the Serbs were majority of the population;
according to the data of Serbian Orthodox Church
more than 30.000 Serbs were forcefully converted to
Roman Catholic faith, which is also considered to be
a genocidal act, because it is the word about forceful
removing of one group (religion) into another one,
etc.
Meanwhile Croatia signed an Agreement on norma
lization of relations with the Federative Republic of
Yugoslavia. First article of this Agreement was rela
ted to a mutual respect of sovereignty and teritorial
integrity. One of key points in it was related to the re
turn of expelled Serbs and their human and collecti
ve ethnic rights. However, this Agreement has stayed
only “a dead letter” and has not been accomplished
up to this day.  Croatia harshly broke the Agreement
both in case of Serbia – because it recognized Koso
vo’s independence and after that it filed a lawsuit for
genocide against Serbia, and in case of the expelled
Serbs - because in every possible way it hindered their
return to their homes, it arrested and maltreated and
killed the returnees and constructed and constantly
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expanded the lists of “Serbs criminals” and hindered
consolidation of the state of affairs in the region. In
fact, with this Agreement the genocide and ethnic cle
ansing of the Croatian state over the Serbian people
was legalized.
In case of the Croatian lawsuit of genocide against
Serbia, for the crime of its Army who expelled the
Serbs, almost an entire nation, from Krajina and Cro
atia, Croatia accused Serbia, which sounds unreali
stic.
On the other hand, Serbian leadership who is com
mitted to European Union “without alternative” has
been behaving conciliatory toward Croatia and in an
undiplomatic way has announced that it is ready to
withdraw its countercharge after Croatia withdraws
its lawsuit being confident that the problems between
two states ought to be solved in a peaceful and de
mocratic way. Croatia, having become a state-mem
ber of the European Union, with a strong reliance to
Germany, has shown toward Serbia a “friendship full
of humiliation”, positioning itself as a kind of referee
who assesses (blackmails) Serbian on its way to the
European Union.
Namely, with this lawsuit Croatia has manipulated
and blackmailed Serbia as much as possible it could
when Serbia almost gave up on its countercharge de
spite having incomparably much more evidence that
the Croatian state committed genocide over Serbian
people and that it was recurrence of the crime which
had been committed in 1941-1945 period. With this
Croatia raises the bar of its demands toward Serbia,
determining it in three points: the search for missing
persons – Croatia insists on the number of 1.689 mis
sing persons; the prosecution of the Serbs who are
accused of the alleged crimes in Croatia, which are
in most of the cases an ordinary construction of Cro
atian judiciary bodies, aimed at intimidation of the
Serbs and disabling them to return to their homes,
as well as ignoring their human, social, economic
and political rights; one of the issues on which Croa
tian side insists is also the return of cultural treasure
which had been taken out of Croatia in the time of
war. From 2002 to 2011 there were returned to Croa
tia more than 18.000 museum items and movable cul
tural property which had been saved from destruction
in the time of war and had been brought to Serbia. It
is the cultural property of Serbian people and their
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Serbian Orthodox Church which had been sheltered
in Serbia in the time of aggression of Croatia on ter
ritory of the Republic of Srpska Krajina. An art histo
rian Nikola Kusovac said: “We returned to them mo
re than we should have done. In their relation toward
Cyrillic letter there is reflected their relation toward
Serbian cultural treasure.” It is Serbian church and
cultural treasure from Krajina anyway. “And now the
Croats demand that treasure to finish it off. Now even
if the Croatian state leadership would want to behave
in a civilized way, it could not do it due to the enraged
people.”
Croatian setting of conditions to Serbia will become
obvious in particular in case of determination of a
borderline on the Danube river, because Croatia does
not accept the middle part of the flow of the Danube
to be the borderline with Serbia, which is common in
international law theory and practice, and it referred
to the cadaster of 1878, when Austro-Hungary had
held the land on both sides of the Danube. In this ca
se Croatia ignores AVNOJ’s borderlines, to which it
referred in 1990’s without any basis, because these
borderlines are neither historical nor ethnic ones, nor
which were declared to be international borderlines
by the Badinter Committee. It would not be surpri
se if the Serbian leadership, being blackmailed and
corrupted, in case of any International arbitration,
would be forced to accept the Croatian/German blac
kmails.
Key words:Croatia, Serbia,Agreement on the normaliza
tion of relations, lawsuits of genocide,prohibition of the
Cyrillic alphabet, arrest of Serbs, Danube borderline.

Овај рад је примљен 5. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТАВОВА
„ДНЕВНОГ АВАЗА“ О ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И
ТУРСКОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 1. СЕПТЕМБРА ДО
10. НОВЕМБРА 2013. ГОДИНЕ**
Сажетак
У чланку се анализира писање сарајевског дневног ли
ста „Дневни аваз“ о Европској унији и Турској. Аутор
је дошао до закључка да овај лист више пише о Европ
ској унији него о Турској, али ставови писаца прилога
су према првој доминантно негативни, а према другој
позитивни. Разлог негативног вредновања Европске
уније је примена политике „штапа и шаргарепе“, при
чему Брисел више користи штап, понижавајући тако
муслимане, како то тумачи „Аваз“,.
Кључне речи: Европска унија, Турска, Босна и Херцего
вина, геополитика, интеграције, Србија, медији.

B

осна и Херцеговина је последњих деценија поприште разли
читих интереса, а улога и разни притисци САД-а, НАТО-а и
Европске уније на простору бивше СФР Југославије толико су еви
дентни да се тешко може говорити о „добровољном учешћу у евро
атлантским интеграцијама“. Наиме, САД, НАТО и Европска унија
су „(по)родиле“ БиХ као независну државу у границама те репу
блике док је била у саставу СФРЈ. Они си били и главни режисери
грађанског рата у БиХ, главни заштитник босанскохерцеговачких
*
**

Научни саветник
Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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муслимана и Хрвата и у великој мери одредили су и исход рата.1)
После потписивања мировног споразума у Дејтону у САД-у, ство
рена је „независна БиХ“ у форми конфедерације, која се налази под
међународним протекторатом мировних војних снага под коман
дом НАТО-а. Године 2004. НАТО је бригу о БиХ предао Европској
унији, која од тада води главну реч у овој формално независној
држави.
Пошто су САД и Европска унија током рата подржавале му
слимане у БиХ, после рата „изгледало је логично да теже (мусли
мани – З.М.) ка чланству у ЕУ и НАТО-у“.2) Но, после свих иску
става и проба, сада се све стране суочавају са политичарима који
имају другачије приоритете, а оно што је некада изгледало логично
сада више није.3)
Босна и Херцеговина је последњих година стална мета крити
ке бриселске бирократије, иако је, бар према ставовима записаним
у различитим документима, приступање Европској унији политич
ки приоритет ове државе настале разбијањем Југославије. Аспи
рација БиХ за стицањем пуноправног чланства у ЕУ заснована
је на наводном „широком политичком консензусу“. Донесене су:
Декларација о специјалним односима с ЕУ из 1998. и одлука Ви
јећа министара БиХ, Резолуција Парламентарне скупштине БиХ
из 1999, као и Изјава предсједника политичких странака 2003. го
дине. Парламентарна скупштна БиХ усвојила је закључке према
којима, између осталог, постоји потпуни политички консензус да
је чланство БиХ у ЕУ највећи приоритет.4) Круна свега је и усва
јање Стратегије интегрисања БиХ у Европску унију, 2006. године.
Но, пошто је Стратегија документ који поставља циљеве које треба
остварити до пунорпавног чланства БиХ у ЕУ, зачудо у овом поли
тичком документу нису предвиђени рокови за испуњење тих циље
1) Босния и Герцеговина, ЕС и НАТО, http://www.bygeo.ru/strany/belgiya/1387-bosniya-i er
cegovina-es-i-nato.html,  3-04-2012.
2) Исто.
3) Упор.: Зоран Милошевић, Идентитет Европе – будућност муслимана у Европској
унији, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
4) Види: Стратегија интегрисања БиХ у ЕУ, април 2006. Вијеће министара, Сарајево,
2006. http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2293
%3Astrategija-integrisanja-bosne-i-hercegovine-u-evropsku-uniju&catid=56%3Aosnoveevropskih-integracija&Itemid=179&lang=bs Упор. Изјава број: 01-50-3-180/04 од 18.2.2
004. којом председници политичких странака које имају посланике у Парламентарној
скупштини Би
 Х «потврђујусвоју спремност наполитичкиконсензус и даљудемократи
зацију Босне и Херцеговине у оквиру уставног поретка, ради уласка у Европску унијуи
Партнерство за мир».
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ва. На основу Стратегија биће израђени планови који ће прецизно
формулисати политике и програме по секторима. Под програмима
треба подразумевати документ који ће утврђивати циљеве, акције,
правце, средства, носиоце активности и рокове за њихово оства
рење у одређеној области или сектору (нпр. Програм превођења
acquis communautaire,5) Програм усвајања acquis communautaire у
домену конкуренције, Програм израде преговарачких позиција).
На основу Стратегије и планова биће разрађивани годишњи про
грами активности по институцијама с прецизним роковима њихо
вог спровођења.6)
Све, дакле, изгледа идилично. Постоји консензус свих реле
вантних политичких субјеката, као и одлуке надлежних институ
ција, да БиХ приступе интеграцији у Европску унију. Но, да ли је
заиста тако?
Овде треба видети како, пре свега, босанскохерцеговачки му
слимани разумеју европске интеграције. Уколико независно сагле
дамо политичку традицију муслимана у БиХ, а посебно улогу Али
је Изетбеговића и његове Исламске декларације у стварању „само
сталне БиХ“, видећемо да постоји проблем различитих мотива за
интеграције. Наиме, када се говори о БиХ у ЕУ треба знати да неки
муслимански лидери то не доживљавају политички искрено – већ
ако се мора у Унију, онда се тамо иде - али не да би се европеизо
вали Бошњаци, него да би се ислам проширио по Европи.7) Мотив
је, очигледно, мисионарски у чисто верском смислу а не модерно
политички. Другим речима, према таквима, муслимани БиХ не же
ле да развијају грађански концепт Европске уније, односно да из
грађују европски идентитет и модерну нацију, какве су осмислили
западни политичари, већ да Унију обликују по исламском моделу.
Политичко наслеђе и идеологија муслимана у БиХ, према
Ненаду Кецамовићу, није искрено усмерено ка интеграцијама у
Европску унију. Наиме, муслимански програм у БиХ је заснован
на Исламској декларацији Алије Изетбеговића, који је реислами
5)
6)

7)

Појам acquis communautaireје преузет из француског језика, а означава „укупно закон
ско наслеђе ЕУ“ (држава чланица и саме ЕУ).
Стратегија интегрисања БиХ у ЕУ, април2006. Вијеће министара, Сарајево, 2006.http://
www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=2293%3Astrategijaintegrisanja-bosne-i-hercegovine-u-evropsku-uniju&catid=56%3Aosnove-evropskih-integr
acija&Itemid=179&lang=bs
Ненад Кецмановић, Рахметли Алија деценијукасније, Press RS, 12. новембар 2013, стр.
5.
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зовао муслимане Бошњаке, пошто су - рекло би се, били фрустри
рани конвертитством предака и изолацијом у хришћанској Европи
– претходно су били прихватили марксистичку идеологију СФР Ју
гославије, чиме су одступили од исламских начела. Друго, уместо
усвајања грађанске националне свести Изетбеговић је успео да му
слиманима у БиХ усади у срца и ум сазнање да припадају „великој
заједници од 700 милиона муслимана од Марока до Индонезије“.
Треће, оставио је „Исламску деклерацију“ као дугорочан политич
ки програм, који на радном столу не држи само његов син Бакир.8)
У условима када политичке партије нису поуздане, САД и ЕУ
се ослањају на невладин сектор. Према признању самих актера у
евроатлантским интеграцијама, један од најважнијих субјеката по
пуларизације интеграције у БиХ су невладине организације, а не
политичке партије, што много говори о поверењу Вашингтона и
Брисела у овдашње политичаре. Према изјави директора Дирекци
је за европске интеграције у БиХ, Османа Топчагића, једну од глав
них улога у интегрисању БиХ у Унију имају невладине организа
ције. „Ми у Дирекцији за европске интеграције гледамо на невла
дине организације као на партнера у подизању свјесности грађана
о самом процесу интегрисања Босне и Херцеговине у Европску
унију“.9)
Успех процеса интегрисања БиХ у ЕУ зависи, према речи
ма директора Дирекције за европске интеграције у БиХ, Османа
Топчагића, и од степена познавања и разумевања Европске уније,
њеног устројства, институција, политика, суштине самог Процеса
стабилизације и придруживања, а такође и позиција власти БиХ,
њених одлука у вези са прикључењем у ЕУ. Одсек за промоцију
Дирекције за европске интеграције је припремио Програм инфор
мисања јавности о процесу европских интеграција, како би цели
процес био што транспарентнији. Основни циљеви дефинисани
у Програму су следећи: подићи ниво знања о процесу европских
интеграција, придобити подршку јавности и створити позитиван
став према европским интеграцијама, успоставити оквир за сарад
њу између владе и јавности и подстицати активно учешће у деба
ти око усвајања европских стандарда и будућег чланства у ЕУ.10)
Исто. Упор.: Зоран Милошевић, Нежељене интеграције, Срби између неоосманске
Турске и атлантистичке Европске уније, Примапром ДОО, Бања Лука, 2013.
9) Osman Topčagić, Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji: postojeće partnerstvo
sa nevladinim organizacijama, http://www.dei.gov.ba/direkcija/direktor/govori_intervjui/default.aspx?id=651&langTag=bs-BA
10) Исто.

8)
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Институција са супротним програмима у БиХ нема. То значи да је
сва кампања око уласка у ЕУ у БиХ крајње једнострана, односно
недемократска.
Ако су све парламентарне политичке партије БиХ искрено
усмерене ка интегрисању БиХ у ЕУ, како се то сведочи у разним
декларацијама, резолуцијама и изјавама, онда је занимљиво како
једна од тих партија, Савез за бољу будућност БиХ и њен лидер
Фахрудин Радончић у свом листу пише о Унији.11) Треба, свакако,
подсетити на то да у Програмској декларацији СББ БиХ пише „Пу
ноправно чланство у НАТО-у и ЕУ су приоритети вањске политике
БиХ“,12) али да ли и ове партије? Ова „чудна“ формулација наводи
на сумњу, јер Програмска деклерација је партијски, а не државни
документ, те би требало да стоји „приоритет СББ БиХ“.
Ако је политика уласка БиХ у ЕУ остала недоречена, зани
мљиво би било како се у том погледу понашају босанскохерцего
вачки медији, посебно „Дневни аваз“ 13) као један од најчитанијих
дневних листова.
У анализираном периоду „Дневни аваз“ је објавио 50 чланака
о Европској унији, а о Турској 12.

11) Лидер СББ БиХ, Фахрудин Радончић, рођен је 1957. године у Подгорици, Црна Го
ра. Радио је као новинар, а у 23. години живота постао је уредник омладинског ли
ста Црне Горе „Омладински покрет“ из Титограда. Од 1988. до почетка рата у БиХ
– 1992. године је радио као црногорски дописник загребачког недељника „Данас“. Ра
дончић је 1990. године објавио књигу „10 000 дана робије“, односно, биографију Аде
ма Демаћија, Албанца који је у затворима бивше СФР Југославије провео 28 година
због сепаратистичких ставова, односно „борбе за самосталност Косова и Метохије“.
Године 1991. основао је издавачку кућу „Аваз“. Године 1993. покренуо је у Са
рајеву недељник „Бошњачки аваз“, а две године касније је покренуо днев
ни лист „Дневни аваз“, који му је 2009. године донео, како је сам изјавио
за загребачки „Национал“, пола милијарде конвертибилних марака добити.
Политичку партију Савез за бољу будућност БиХ (СББ БиХ) регистровао је октобра
2009. године, а за њеног председника изабран је на конгресу партије одржаном, 5. јуна
2010. у Сарајеву. Види: http://database.cin.ba/baza/biography.php?id=119
12) Програмска декларација СББ БиХ, Сарајево,јун 2010.године,стр.61. http://www.sbb
bh.ba/uploads/Dokumenti/PROGRAMSKA%20DEKLARACIJA.pdf
13) Ради потпунијег увида у уређивачку политику «Дневног аваза» потребно је видети
и следећи чланак: Зоран Милошевић/Александра Мировић, Етно-конфесионални
идентитет Срба у «Дневном авазу», у зборнику: Национални идентитет и религија,
Институт за политичке студије, Београд, 2013, стр. 205-244.
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ТАБЕЛА бр. 1: Број чланака о ЕУ и Турској

О Европској унији
О Турској

%
80,64

Број чланака
50

19,36

12

Број Чланака о ЕУ и Турској
0

0
19,36

О ЕУ
80,64

ТАБЕЛАбр. 2: Ставови аутора чланака о ЕУ

+ (у %)
14

0 (у %)
38

- (у %)
48

Ставови аутора чланака о ЕУ
0

14

48

Позитивно
Неутрално
Негативно
38
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О Турској „Аваз“ је писао доста мање, у свега 12 чланака, али
углавном у позитивном контексту.
ТАБЕЛА бр. 3: Ставови аутора чланака о Турској

+ (у %)
58,33

0 (у %)
33,34

- (у %)
8,33

Ставови аутора чланака о Турској
8,33

0

Позитивно
Неутрално

33,34

Негативно
58,33

Ставови аутора чланака о Европској унији су доминантно
негативни, а општа одлика ових текстова је да је Унија предст
ављена као „насилничка политичка творевина“ која БиХ „удара
шамаре“, односно користи политику „штапа и шаргарепе“, при
чему чешће посеже за ш
 тапом.

БиХ и Европска унија
У«Дневном авазу» од 14.септембра 2013. годинеанализира се
 итање повратка виза за грађане БиХ «због неиспуњавања услова
п
за придруживањеЕУ»; дакле, као казнена мера. «Иако је Европски
парламент (ЕП) прије два данаусвојио механизам за враћање виз
ног режима, он ни у ком случају неће бити покренут ове године,
сазнаје«Дневни аваз».14) После одлукеЕП, онаморабитиприхва
ћена на Већу министара ЕУ, па министрима правосуђа, па нови
састанак... Због тога се извори новинара Наумовића надају да се
процедура може тек завршити крајем године, али има и доданих
«охрабрујућих» чињеница. Поновно увођење виза, ипак, неће ре
14) С. Наумовић, «ЕУ ништа не добивавраћањем виза», Дневни аваз, 14. септембар 2013,
стр. 4.
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шити захтеве грађана из БиХ за азил, ауз то би и повратак на пређ
ашњи визни режим представљало и кршењељудских права.

Као ексклузивнитекст «Аваз» је 13. септембра2013. го
дине објавио интервју са европским комесаром Штефаном
Филеом у коме је овај европски политичар изнео «прецизна
очекивања» од одбосанскохерцеговачких политичара.
Та очекивању су следећа: да БиХ спроведе пресуду «Сејдић
– Финци»15), прилагођавању трговинског дела Споразума о стаб
илизацији и придруживању послеприступања Хрватске ЕУ,затим
следи формирање условаза чланствоу Унији.16)
Половином септембра, тачније 13. 9. 2013. године «Аваз» до
носи члан
 ак у коме обавештава читаоце да су «Отворена врата за
враћањевиза», јер је Европски парламент са 328 гласовапослани
ка (257 је било против и 46 уздржано) прихватио захтев Европске
комисије да се усвоји тзв. суспензивнимехнизам, којим сеомогућ
ава у првом реду враћање визног режима земљама западног Балк
ана.17) «Аваз» је за ово окривио Роме из Србије и Македоније, а не
својеполитичаре који нису «испунилидата обећања». БиХ, да под
сетимо, од 2010. године има безвизни режима са државмаУније. 
Еуфеминистички звучи и следећи став неименованог званич
ника ЕУ, који тврди да БиХ срља у изолацију, а да уопште нема
речи о томе да Брисел хоће да је изолује. «Босна и Херцеговина
све више срља у самоизолацију, упозорење је високог званичника
Европске уније. Званичник ЕУ истиче да је наша земља већ под
санкцијама.»18) Другим речима, одговорност за увођење санкција
БиХ од стране Уније пребацује се на БиХ. «Не ради се о томе да
и замрзавамо имовину и смењујемо неодговорне. То није посао
Европске уније. Ради се о нечем много горем – БиХ је све виш
е и више црна рупа на Балкану. Нама није у интересу да у мору
Уније имамо простор на који морамо трошити новац да бисмо га
15) Радисе о томе да према важећим законимау БиХ кандидати за председништво не могу
бити припадницинационалнихмањина. Сејдић је Ром,а Финци Јеврејин и не могавши
да се кандидују на изборима тужили су БиХ суду у Стразбуру и добили спор. После
тога Брисел јеналожио промену Устава БиХ, као и ентитета, што још није урађено.
16) Амил Дучић, «Нека бх. челници држедо части и покажу резултат»,Дневниаваз, 13.9.
2013.
17) С Наумовић, «Отворена врата за враћање виза!», Дневни аваз, 13. септембар 2013. Стр.
2.
18) С Наумовић, «Новац за БиХ послан на Косово», Дневниаваз, 12. септембар 2013, стр.
2.
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заобилазили. Ми желимо БиХ у ЕУ, али БиХ нежели у ЕУ».19) Као
пример наводи да већидео новца који је БиХ изгубила изфондова
предприступне помоћи (ИПА) иде у друге делове региона – Ко
сметиСрбију.Ради се о десетинама милиона евра за период 2014
– 2020. године. Угрожена је и помоћ за развој туризма, средњих и
малих предузећа и сектор планирања, од 11 милиона евра.20) Но,
треба бити реалан и рећи да за предприступни новац има услов.
«Ми нећемо ходатипо опћинама, кантонима, ентитетима,дистрик
тима... да бисмо сакупили те одговоре (на питања где новац иде,
преко когасетроши, како је новац потрошен). Ми хоћемо одговор
са једног места».21) Услов је, дакле,унитарна БиХ.
Британски амбасадору БиХ, Нејџел Кејси у интевјуу за „Аваз“
каже: „Ако БиХ пропусти поледњи воз у процесу придруживања
ЕУ ове јесени, следећи неће доћи пре 2015. године“.22) Но, претећи
наставља Кејси, „тада, с новим Европским парламентом и Комис
ијом, околности за нове пријаве за чланство могу бити много те
же“.23)
Европски званичници све су уморнији и незадовољнији ситу
ацијом у БиХ, те посебно неспремношћу појединих бх. политич
кихлидера да се договоре о било чему што је добро за ову државу.
«Аваз» на насловној страни 21. септембра под ознаком «ала
рматно» доноси вест даМониторинг тим ЕУ преко Резолуције па
рламентарној скупштини предлаже дасе БиХ избаци изВећа Евр
опе.24) Разлог је одсуство суштинског напретка у спровођењу пре
19) Исто.
20) Исто.
21) Овде т реба навести и мишљење неких муслиманских интелектуалаца из Сарајева
да се заправо ЕУ „уморила од властите амбиције проширења на цјелину европске
географије“. „По порукама из Брисела једна Европа ипак није могућа. Европска
политичкабирократија била би најсрећнија да може отказати пријем у пуноправно чла
нство Европске уније земљама ЗападногБалкана (изузимајући евентуално Хрватску) а
да не изгуби вјеродостојност политичкеиекономске с иле у експанзији.
За нас је резервисан статус варвара, оних којиостају изван цивилизацијских зидина и
захтјевајусталнуимперијалну управу, јер како јелијепо навела Карнегијева комисија,
Балкан је подручје које није оправдало повјерење великих сила да је способно да се
само о себи стара“. Nerzuk Ćurak, Izvještaj iz periferne zemljei, gramatika geopolitike,
Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2011, str. 73. Упор.: Провалился ли европейский эксп
еримент?, АСТ, Москва, 2013.
22) Сеад Наумовић, «Јесен вам језадњи воз, интервју са Нејџелом Кејсијем», Дневни аваз,
5. септембар 2013,стр. 5.
23) Исто.
24) Сеад Наумовић, «БиХ избацују из Вијећа Европе», Дневни аваз, 21. септембар 2013,
стр. 1. и 5.
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суде «Сејдић – Финци», те других преосталих обавеза и обећања.
Мониторинг тим предлаже да Парламентарна скупштина затражи
од Већа министара да размотри суспензијуБиХ, наводи се у нацр
ту резолуције коју је Веће обајвило на свом порталу.
Већ 20. септембра у рубрици «Анализа», «Аваз» доноси чла
нак С.Наумовића, «БиХ тоне у изолацију», у ком једанзваничник
ЕУ каже: «Шта бисте ви још хтјели? Да дођемо и да вас тучемо?
Па, већ сте под санкцијамане самоЕвропскеуније, прва је реакција
којусмо јуче добили у дипломатским круговима», после најаве да
политички лидери из БиХ и 1. октобра неће постићи договор око
спровођењапресуде «Сејдић-Финци». Губитак у новцу мери се на
око 300 милиона евра, прети се увођењем виза, увећањем броја
евроскептичких посланика у Европском п
 арлементу...25)
Међу најрадикланијим политичарима из ЕУ свакако је До
рисПак,чланица Европског парламента, која у интервјуу «Авазу»
тражи да се «казне политичари из БиХ». «Политичаре, а не народ
БиХ, треба казнити» - ставје Дорис Пак.26)
Да је ЕУ више стало до БиХ него политичарима ове државе,
сведочи интервју Петера Соренсена, шефа делегације ЕУ, који у
интервјуу за „Аваз“каже: „ Нећемо отићи и окренути леђаБиХ“.27)
ЕУ је оствариласвоје претњеБиХ и преусмерила 15милиона
евра помоћи косметским Србима, а комесар ЕУ (који је и донео
овуодлуку) лобира, према писању„Аваза“ и код ММФ-а и Светске
банке да више не дају кредите овој држави, свеу циљу како би се
ова држава економски и
 золовала.28)
Повремено иамеричкиполитичарисе умешају у питањеевро
интеграције БиХ, па тако Данијел Сервер, амерички аналитичар и
професор Универзитета, истиче да политичари из БиХ не желе у
ЕУ, јер сеплаше борбе против корупције.29) Али то није разлог, већ
жеља да се интегришу саТурском.

25) С. Наумовић, «БиХ тоне у изолацију!», Дневниаваз,20. септембар 2013, стр.5.
26) Сеад Наумовић, «Казнити политичаре из БиХ, интервју са Дорис Пак», Дневни аваз,
28. септембар 2013, стр. 5.
27) Сеад Наумовић, «Нећемо отићи и окренутилеђа БиХ»,Дневни аваз, 6. новембар 2013,
стр. 1. и 5.
28) Наумовић, «15 милиона евра иде наКосово»,Дневни аваз,2. новембар 2013, стр. 1. и 2.
29) Т. Лазовић,«Многи бх. политичари не желе у ЕУ јер се боје борбе против корупције»,
Дневни аваз, 29. октобар 2013, стр. 5.
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 вај тзв. аналитичар у коменатру за свој блог, а који преноси
О
„Аваз“, истиче да ЕУ и даље треба да користи политику „шарг
арепе и штапа“, да кад политичари из БиХ нешто ураде у корист
интеграција у ЕУ, онда их треба наградити, а кад опструишу инт
еграције, онда их треба у дарити штапом.30)
Интересантно је како јавност у БиХ (као и у Србији, нажалост)
равнодушно прихвата насиље Запада (штап), односно како се
изгубило самопоштовање и затрле елементарне друштвене
вредности, које не прихватају понижавање људи, ма од кога оно
долазило. Наиме,изЕзопових басни (које изгледа деца немају оба
везу да читају уосновној школи,јер су „неподобне“, а родитељи су
ту навику и културу заборавили) јасноје да „не постоји срећа која
јеизграђена намукамаипонижењима“.31)
Највећи заговорници уласка БиХ у ЕУ су хрватски политича
ри, посебно Вјекослав Беванда из ХДЗ-а БиХ и председавајући
већа министара („премијер“).32) У разговору са британским парле
ментарцима, између осталог, Беванда је 3. октобра 2013. године
поновио, по ко знакоји пут, „да је за БиХ јединиправац ЕУ“.33)

Дали је турска резервна домовина муслимана из БиХ?
«Ангажман Турске на Балкану», према мишљењу Нена
да Кецмановића, «учиниће је утицајнијом и моћнијом у одно
су на Европу, која је (још) не прихвата. Овакав развој ситуације
примораће САД на приближавање Бошњацима и Албанцима који
су опет блиски Турској, а то ће довести до конвергенције турск
их и америчких интереса. Поред чланства у НАТО-у, други важан
инструмент турског утицаја на Балкану представља Организација
исламске конференције. Турска је дужна да балканске проблеме
енергично износи пред ОИК, али не само као проблем очувања
30) Т.Лазовић, «Освежавајући приступ Брисела»,Дневниаваз, 23. октобар2013, стр. 5.
31) У Е
 зоповој басни Дивиљи и питоми магарац постоји управо овакво наравоученије.
„Једнога дана дивљи магарац угледао питомог магарца у заклону. Приближио му се
и почео говорити како је срећан, хвалио је његову телесну лепоту и обиље које му је
доступно. Недуго затим видео је како натоварен тешко хода испредвласника којига је
ударао штапом. Поново му се и обратио и рекао: „Ниси срећан какосампомислио. За
обиље хранеи благодати мораш трпети
 тешка понижења и мучно радити“.
32) Види: «Извјештај ЕК је реалан, разговор са Вјекославом Бевандом», Дневни аваз, 23.
октобар 2013, стр. 5.
33) Дневни аваз, 4. октобар 2013, стр. 3.
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 сламско-османског идентитета у региону, већ и као ширипроблем
и
који једнако тангира читав исламски свет... Повезивање Албанаца
и Бошњака са простором Анадолије наилази на знатне препреке,
абез турске заштите Бошњацима и Албанцима претиопасност од
губитка културног идентитета, чиме би план њихове ликвидације
био успешно приведен крају... Ако Босна данас и поред свега успе
да опстане, за тоће битизаслужнадва фактора: разилажења изме
ђу системских сила (УН, ЕУ,НАТО) и психолошка и дипломатска
подршка и
 сламског света».34)
Горњи цитат показује колико се „у међувремену“ променила
ситуација наБалкануи БиХ.Другим речима, отвара питање „коме
царству ће се приволети муслимани БиХ“? ЕУ или Турској35) и да
лисеопредељеностможе препознати у текстовима „Аваза“?
Што се тиче Турске, какосмо већистакли, «Аваз» доноси много
мањечланака, али и безнегативног предзнака. Позитивни чланци
говоре углавном о привредној и културној сарадњи. Вањскотргов
инска комораБиХорганизовалаје исуфинасирала колективни нас
туп бх. компанија на 21. међународном сајму прехрамбене индус
трије ипаковања хране којисеодржава од 5.до 8. септембра 2013.
године. На заједничком штанду своје производе представићеседам
бх.компанија.36)
Удружење Истамбул, едукационо-културни центар из Сараје
ва, који организује курсеве турског језика, Кур´ана – суфара итеџе
вид37), обрадовао је чланове наградним путовањем у Турску. Њих
20је, измеђуосталог,посетило истамбулску општину Ејуп, гдеих
је примио начелник Исмаил Кавунџу са својим сарадницима.38)
„Аваз“ је популарисао још једну појаву: удају Босанке за
Турчина, а посебност овевести је што су турски премијер и пред
седници били кумови на овом венчању. „Турчин Мухамет Октај
Бајрактар и Босанка Мерсиха Халилбеговић, који су у четвр
34) Ненад Кецмановић, «Турска и БиХ - поруке из „стратешке дубине“»,Press RS, 28. мај
2012.
35) Познати руски геополитичар, Александар Ду гин, мисли да окретање муслимана
са подручја бивше Југославије Турској не значи геополитичку промену, јер је Турска «поуздано оруђе у рукама атлантистичких политичара». Самим тим дилема ЕУ
или Турска је лажна. Види: Александар Дугин, Основи геополитике, Геополитичка
будућност Русије књ.1, Екопрес, Зрењанин, 2004,стр.395.
36) «БХ. Компаније у Турској», Дневни аваз, 5.септембар2013, стр.4.
37) Арапски термини за учење писма и правилночитање Курана.
38) Е. И., »Чланови Истамбул ЕКЦ-а боравили у Турској», Дневни аваз, 7. септембар 2013,
стр. 7.
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так упловили у брачне воде у Истамбулу у Турској, своје венча
ње памтиће и по томе што су им сведоци били председник Тур
ске А. Гул и турски премијер Р. Т. Ердо(г)ан. Младенце је венчао
градоначелник Истамбула Кадир Топбасм. Бајрактар је син турс
ког министра околине и урбанизма, а младожења је студирао на
Интернационалном универзитету у Сарајеву (турски универзитет)
итамо упознао Мерсиху“.39)
Водећи турски нискотарифни превозник „Pegasus Airlines“
наставља својим путницима да нуди примамљиве понуде. Тако
путници из БиХ могу купити карту за Турски код ове авиокомпа
нијеза 39,99 евра (у цену укључени сви порези и
 таксе).40) 
„Аваз“ своје читаоце обавештава и о томе да је државни
министар промета и комуникацијаДамирХаџић (СДП) у Сарајеву
разговарао са министром промета, поморстваикомуникација Тур
ске Биналијем Јилдирманом о томе да „Жељезнице Турске“ унај
ме девет гарнитура бх талго вагона, који се не користе. Вагони су
плаћени66,7 милиона евра 2009.године и сведо 2013. годинеони
скупљају прашину.41)
Доста простора „Аваз“ је посветио и „демократским рефор
мама“ актуелног турског премијера Ердо(г)ана, који је укинуо
забрану ношења мараме у јавним установама, те омогућавању Кур
дима да похађајунаставу на свом језику (додуше само у приватним
школама и о свомтрошку).42)
„Аваз“ је критички писао о Турцима само једном и то о турској
компанији „Yes Energy Systems“, која је желела да преузме нафтне
терминале ФБиХ у Плочама на рок од 30 година, али уз чврсте га
ранције Владе ФБиХ дасе забрани увоз нафтних деривата у ФБиХ
бродским прометом терета,осим путем НТФ-а. Турци такођетра
же, да би могли да испуне све обавезе, да фирма НТФ мора бити
предана без икаквих радника и запослених, без икаквих провизи
ја, доприноса или обавеза према њима.43) Аутор је најавио за 12.
септембар наставак истраживања са насловом „Ко уводи Турке у
НТФ“, али «наставак» није никада објављен.
39) «Гул и Ердоан свједоци на вјенчању Турчина и Босанке», Дневни аваз, 2. новембар
2013, стр. 7.
40) Дневни аваз, 9. октобра 2012, стр. 19.
41) Дневни аваз, 8. октобар 2013, стр. 9 .
42) «Ердоан укида забрану ношења мараме у јавним установама», Дневни аваз, 1. октобар
2013, стр.20-21.
43) М. Ашчић, «Турци желе НТФ, али да држе цијело тржиште!», Дневни аваз, 11.
септембар 2013. стр. 3.
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„Аваз“ је објавио као ексклузивни прилог и обошњачкој елити
која у Турској види „резервну домовну“. Аутор чланка је А.ЧорбоЗећо, а наслов прилога је „Бошњачка елита купује виле и станове
у Турској“. Учланку се каже да су муслимани из БиХ 2012.године
у Турској купили неколико стотина станова. Агенције за продају
некретнина у Истамбулу, Измиру и Анталији и другим турским
градовима доживљавају прави процват захваљујући потражњи
станова из БиХ.44) „Према нашим сазнањима, куповина некретни
на у Турској хит је међу бошњачком политичком елитом, која на
тај начин, далеко од очију бх. јавности, инвестира сумњиво сте
чени новац“.Даљесеу чланку каже: „Како незванично сазнајемо,
стан у Турској одавно има Харис Силајџић, почасни предсједник
СБиХ. Власник некретнине у Истамбулу је и Бакир Изетбеговић,
члан предсједништва БиХ, а однедавно и његов главни финансиј
ски оперативац Амер Буквић, генерални директор ББИ банке.45)
Стан је, како сазнајемо, купио и Асим Сарајлић, посланик СДА у
Парламенту БиХ, као и многи други из сличногполитичко–еконо
мског кружока“. Закључак новинара је следећи: „Многи сматрају
да ти бошњачки политичари на тај начин осигуравају себи и сво
јим п
 ородицама „резервну домовину“.“46)

44) Напред цитирани чланак из „Аваза“ , ако су подаци које је објавио тачни, открива
потпуну идентификацију лидера муслимана из БиХ са Турцима и исламом. Но, она
може имати и други циљ: потпуну дискредитацију кадрова СДА, као и других полит
ичких партија.Једини ко се овде не спомиње је лидер СББ БиХ, Фахрудин Радончић, а
онје власник „Аваза“.
45) «Штета ако нисте на ТВ-у видели сјајну сцену са сарајевске улице, која је пре десет
ак дана емитована у београдској емисији «Утисак недеље». Из омање групе која је из
града на Миљацки изражавала подршку демонстрантима на истанбулском тргу Такс
им, новинарка је издвојила за кратак интервју једног правог Турчина. И док јој је са
говорник, који каопрофесорради у Сарајеву, објашњаваосвоје разлоге незадовољства
Ердогановомполитиком, у кадарје утрчао бошњачки обожавалац турског премијера и
вербално насрнуо на њега. «Ко си ти? Шта си ти? Одакле си? Шта то говориш? Како
те није срамота! Ми овде волимо Турску. Волимо Ердогана! Иди кући! Иди кући!»
- узвикивао је непознати младић и гневно поскакивао око збуњеног Турчина, који је
немоћно покушавао да му објасни». Види: Ненад Кецмановић, «Зашто су Бошњаци
у БиХ «већи Турци од Турака»», http://www.nspm.rs/sudbina-dejtonske-bih-i-republikasrpska/bosnjaci-u-bih-podrzavaju-erdogana.html, 18. јун 2013.
46) А. Чорбо-Зећо, «Бошњачка елита купује виле и станове у Турској», Дневни аваз, 6.
септембар 2013, стр. 4.
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Што се, дакле, тиче „Дневног аваза“ и СББ-а БиХ Фахрудина
Радончића можемо закључити да овај лист има крајње јасно про
филисану политику према Европској унији и Турској. Прву „непри
метно“, ж
 елећина тајначин да остави утисак проевропскоглиста,
али јеипак представљајући као насилничку творевину која шамара
становнике БиХ, а другу (Турску)повремено популаризује.Нарав
но, када се појави могућност социјалне и економскенеправде чији
су узрок Турци, лист уме да ту појаву нападне и жигоше, што се
можетумачити социјалном усмереношћу странке.
Из овакве уређивачке политике„Дневног аваза“ може сеизвести
изакључак да проевропскаполитика СББ-аБиХ ФахрудинаРадон
чића није искрена. Посебно када критикује босанскохерцеговачке
политичаре насловима „казнити...“, чиме, уствари, представља
себе као и своју партију читаоцима као једину политичку снагу
која може да се носи са важним политичким проблемима у БиХ.
Другим речима, „Дневни аваз“ инструментализује Европску унију
да би популарисао своју партију и свог власника Фахрудина Ра
дончића.
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Zoran Milosevic
COMPARATIVE ANALYSIS OF ATTITUDES OF “DNEVNI
AVAZ” ABOUT EUROPEAN UNION AND TURKEY FOR THE
PERIOD 1St SEPTEMBER TO 10th NOVEMBER 2013
Resume
In recent years, Bosnia and Herzegovina was conflict are
na of various interests, and the role of the United States ,
NATO and the European Union in the former SFR of Yugo
slavia is so evident that one can hardly speak of  “volun
tary participation in the Euro-Atlantic integration.” The
United States, NATO and the European Union have “( re)
born” of Bosnia and Herzegovina as an independent state
within its present borders . They were the chief director of
the civil war in Bosnia, the protector of Bosnian Muslims
and Croats, and largely determined the outcome of the
war. After the signing of the Dayton Peace Agreement in
the United States , they created the “independent Bosnia
and Herzegovina” in the form of a confederation, which is
under the protectorate of the international peacekeeping
military force under the command of NATO . In 2004 NA
TO gave care about B-H to the European Union, which
since then has the final word in this formally independent
state. Although, the U.S. and European Union during the
war supported the Muslims in Bosnia after the war, “ it
seemed logical to strive for membership in the EU and NA
TO.” But now, all sides are faceing with politicians who
have different priorities, and what once seemed logical,
today is not.
In recent years, Bosnia and Herzegovina continuely was
target of criticism of Brussels bureaucracy, although, ac
cording to the views recorded in the various documents,
accession to the EU polical priority of this state born in
break-up of Yugoslavia. Aspirations of B-H to acquire full
membership in the EU is based on an alleged “broad po
litical consensus .” There were accepted: The Declaration
of the special relationship with the EU in 1988 and the
decision of the Council of Ministers of B-H, Resolution of
the Parliamentary Assembly of the in 1999, and statements
of the heads of political parties. In 2003 the Assembly of
Parliament of B-H adopted the conclusions that, among
other things, most important priority is a full political con
sensus about EU membership. Crown of all is the adoption
of the Strategy of integration in the European Union 2006.
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Regardless,  the Strategy is document that sets out the ob
jectives to be achieved until full EU membership, it did not
provide any deadlines for this goal.
As far as the “Dnevni avaz” and Radoncic’s political par
ty SBB B-H, we can conclude that this papers has radical
profiled policy to the European Union and Turkey. Wan
ting to impress like a pro-European paper, “seamlessly”
the EU was “seamlessly” seen as a violent creation, which
slaps citizens of B-H, and occasionally popularize Turkey.
Of course, when there is a possibility of social injustice
which Turkey caused, the paper is able to attack the phe
nomenon, which can be interpreted like social directivity
of party. From this editorial policy of the “Dnevni avaz” it
can be concluded that Radoncic’s pro-european politic is
not honest. Especially when criticizing bh. politicians he
adlines like “punish ... “ and so similiar, which, in fact, in
troduce himrself and his party to readers like unique who
can deal with important political problems in Bosnia. In
other words, the “Dnevni avaz” instrumentalized Euro
pean Union to popularize his party and its owner Radon
cic .
Key words:  European Union, Turkey, Bosnia and Herze
govina, gepolitics,integration,Serbia, Media.

Овај рад је примљен 25. октобра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КАРАКТЕР
„ДРУШТВЕНЕ ЗАМКЕ“ У СРБИЈИ***
Сажетак
Овај рад разматра питања социјалног капитала
и „друштвене замке“ и њихове последице на шири
друштвени развој. У првом поглављу, чланак је оријентисан на теоријско-епистемолошко и концептуално
одређење појмова социјалног капитала и друштвене
замке. Разматрају се кључни теоријски концепти у
проучавању социјалног капитала, пре свега, они пружени од стране Пјера Бурдијеа, Џејмса Семјуела Коулмена и Роберта Патнама, али и низа других аутора. Други део обухвата индикаторе помоћу којих је
могуће квантитативно и квалитативно мерити социјални капитал. Као базични се узимају индикатори
које су за потребе истраживања социјалног капитала
од стране Светске банке развили Кристијан Гротарт
и Тјери ван Бастелар. Такође се наводе и додатни показатељи као што је редовно читање дневне штампе,
што је по Патнаму својеврсни индикатор политичке
културе и социјалног капитала. У завршном делу рада,
тумачесе емпиријскипоказатељи социјалног капитала

*
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*** Рад је настао на пројекту бр. 179009, под покровитељством Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
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у Србији, али и у транзиционим и посттранзиционим
системима и стабилним демократијама.
Кључне речи: социјални капитал; друштвена замка;
интерперсонално поверење; поверење у институције;
друштвени развој.

О појмовима социјалног капитала и „друштвене замке“

U

протеклим деценијама истраживања у области социјалног
(друштвеног) капитала и унутар-друштвеног поверења заузимају маркантно место у готово свим областима и дисциплинама
друштвених наука.Tако су се развила и многобројна одређења
социјалног капитала, а три базична пружена су од стране Патнама (Robert Putnam), Коулмена (James Samuel Coleman) и Бурдијеа
(Pierre Bourdieu). Сам појам и идејно-теоријска основа социјалног
капитала датира из двадесетих година прошлог века, када је на
бази истраживања о значају партиципације заједница у подизању
ефикасности и квалитета образовног система у САД Лида Ханифан социјални капитал дефинисала као „ону фину, „невидљиву“
или „неприметну“ супстанцу која је неопходна за свакодневни животљуди.1) Ту спадају пре свега добра воља, осећај пријатељства и
симпатије као и друштвене везе међу појединцима и породицама
које чине одређену друштвену јединицу. Уколико појединац редовно контактира са својим суседима, а они са својим, то ће последично водити акумулацији „социјалног капитала“ и задовољењу
појединачних и колективних потреба што ће створити друштвени
потенцијал довољан за супстантивни напредак животних услова
у целом друштву. Током шездесетих година у САД јавила су се и
нешто другачија одређења социјалног капитала. Џејн Џејкобс говори о социјалним мрежама помоћу којих су функционисале урбане заједнице у САД. Она тврди да је некадашњи систем социјалних мрежа уз добросуседске односе водио развијању социјалног
капитала, обезбеђујући супстантивни напредак локалних средина.
Према ауторки, те неформалне, неинституционализоване мреже
виде секао далеко погодније средство од формалних институција
у одржавању кључних потреба локалних заједница, попут безбедности, комуналних послова и сл.2)
1)
2)

Нав. према: Michael Woolcock & Deepa Narayan, „Social Capital: Implications for Deve
lopment Theory, Research and Policy“,World Bank Research Observer 15(2), The Internati
onal Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, 2000, p. 225.
Jane Jacobs,The Death and Life of Great American Cities, Vintage Books, New York, 1961,
p. 138.
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Премда нису разматрали сам појам социјалног капитала, многи класични филозофи и теоретичари друштва и политике, попут
Мила (John Stuart Mill), Тениса (Ferdinand Tönnies) Симела, (Georg
Simmel), Диркема (Emil Durkheim) и других, указали су на благотворни утицај асоцијација на шири, друштвени развој који последично води општем бољитку и напретку свих чланова заједнице.
У новијем периоду, питањем социјалног капитала први се
бавио француски социолог Пјер Бурдије. Он социјални капитал
посматра искључиво из класне перспективе дефинишући га као
„скуп стварних или потенцијалних ресурса који су повезани са
постојањем трајних мрежа, са више или мање институционализованим односима препознавања и сарадње –другим речима, чланства
у групи – који свим члановима пружа повратна добра колективног
капитала...“3) За њега, социјални капитал се мора континуирано
реафирмисати и репродуковати, те претпоставља постојање јаких
социјално-класних мрежа. Другим речима, за Бурдијеа је социјални капитал класно одређен, те он не захтева хомогено друштво већ
хомогене класе, што истовремено претпоставља и компетицију
међу самим класама. Дакле, у овом случају, социјални капитал
није општи, друштвени потенцијал, већ класна моћ in nuce.
Три године након тога, Коулмен је предложио свој концепт социјалног капитала сачињен од „спектра ентитета са два заједничка
елемента: сви они су саткани од неких делова друштвене структуре и представљају извесне акције различитих актера – било особа,
било удружених, колективних актера – унутар саме структуре. Као
и друге форме и облици капитала, социјални капитал је продуктиван и омогућава достизање одређених циљева што би у случају
његовог одсуства било неоствариво. За разлику од других облика
капитала, социјални капитал постоји како у односима унутар колективних актера тако и међу њима. Он се не налази искључиво
нити унутар самих вишеструких и комплексних актера, нити у физичкој имплементацији производње“.4)
Најпрепознатљивију и академски најшире прихваћену дефиницију социјалног капитала формулисао је Роберт Патнам, а његову теоријску поставку сачињава мноштво компоненти. Као прва,
3)
4)

Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital”, у: John Richardson (ed.), Handbook of Theory and
Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, 1986, pp. 248-249.
James Samuel Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital” ,American Jour
nal of Sociology, Vol. 94, 1988, p. 98.
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истиче се систем друштвених мрежа и асоцијација, где се социјални капитал одређује као „фина супстанца која слично другим облицима капитала – поименично физичким и људским – доприноси
будућој продуктивности појединаца и група у цивилном друштву,
али не искључиво економски“.5) Овде се социјални капитал посматра, пре свега, као асоцијативни капитал, или као спремност
појединаца да учествују у најразличитијим формама удруживања
и колективног деловања зарад достизања одређених, међусобно
препознатих и заједничких циљева. Другим речима, социјални капитал по Патнаму јесте сплет мрежа, норми и поверења које егзистирају у заједници пружајући подстицај координираном деловању
чији би крајњи исход требало да буде општи напредак.
Убрзо након Патнама, и Фукујама је предложио свој модел социјалног капитала. Његово образложење социјалног капитала засновано је на тумачењу нивоа друштвеног поверења у све облике
друштвених интеракција и односа. Аутор као кључну компоненту
социјалног капитала види развој цивилног друштва, а према њему
то је углавном била претпоставка успешне транзиције у стабилне
демократије у државама Источне Европе, док је девастација и растакање цивилног друштва и социјалног капитала кључни проблем
у фукционисању америчке демократије у актуелном периоду.6) Фукујамин образац првенствено је оријентисан на стратегије и моделе развоја цивилног сектора, где су се у случају пређашњих комунистичких и тоталитарних система те промене осетиле, али ипак
не на дужи рок. Либерализација тржишта и имплементација нових
програма заснованих на слободи тржишта на дужи рок условила
је додатно раслојавање, отежавајући дијалог новонасталих класа
водећи новим друштвеним расцепима што је пропраћено постепеним опадањем социјалног капитала. Еуфорија и претерана очекивања од реформи у раним фазама транзиције, изостанак критичког
односа уз „когнитивну једносмерност“ према процесу либерализације на дужи рок су водили алинејацији, дехомогенизацији и
раскидању пређашњих социјалних веза. Светска криза и умањене
могућности земаља развијеног Запада да надаље финансијски под-

5)
6)

Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon
& Schuster, New York, 2000, pp. 21-22.
Francis Fukuyama, Social Capital, The Tanner Lectures on Human Values, Brasenose Colle
ge, Oxford, 1997.
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стичу реформске захвате у транзиционим политичким системима
истовремено продубљује и кризу социјалног капитала.
Занимљиво виђење социјалног капитала пружа Марк Ворен.
За њега је социјални капитал сачињен од „индивидулних инвестиција у друштвене односе, са намераваним или ненамераваним
последицама на колективне акције и омогућавањем исхода у виду
повратних добара која појединац не би могао постићи самосталним деловањем“.7) У овом случају, социјални капитал поседује
превасходно редистрибутивни потенцијал, испољавајући се у виду
већег владиног инвестирања у јавна добра.
Још једну у низу дефиниција социјалног капитала развијају
Ани Остром. Она није примарно функционална те они овај феномен тумаче као систем вредности и односа развијен међу појединцима у међусобном деловању који се одвија током времена, а
са директним утицајем на разрешење друштвених дилема.8) Такву основу социјалног капитала чине друштвене групе, које путем
колективних акција и на бази заједничких циљева њихових припадника настоје да изврше притисак на формалне институције да
се активно ангажују у задовољавању њихових интереса и потреба.
Оваква поставка подразумева постојање рационалних појединаца,
чланова групе са усаглашеним тежњама, те се у таквом контексту међу њима развија осећај дубоке солидарности и повезаности.
Оно што је базична карактеристика тих група је да оне представљају колективне изазове постојећем систему и институцијама те
индиректно или директно коригују постојећи институционални
еквилибријум.9) О дуалној природи друштвеног капитала говоре и
Хјелунди Свендсен, истичући његову структуралну и когнитивну
компоненту. Структурални аспект подразумева најразноврсније видове друштвених интеракција чији карактер, односно усмереност
на сарадњу или несарадњу, директно утиче на социјални капитал.
Когнитивна компонента подразумева постојање рационалних, ин7)
8)
9)

Mark Warren, “The Nature and Logic of Bad Social Capital”, у: Dario Castiglione, Jan Van
Deth&Guglielmo Wolleb (eds.), The Handbook of Social Capital, New York: Oxford Univer
sity Press, 2008, p. 125.
Ahn, Toh-Kyeong & Elinor Ostrom,“Social Capital and Collective Action”, у: Dario Ca
stiglione, Jan Van Deth & Guglielmo Wolleb (eds.), The Handbook of Social Capital, New
York: Oxford University Press, 2008, p. 78.
Bert Klandermans, “Collective Political Action”, у: David O. Sears, Leonie Huddy, Robert
Jervis (eds.), Oxford Handbook of Political Psychology, Oxford: Oxford University Press,
2003, p. 670.
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формисаних појединаца који заједнички делују зарад остваривања
бенефита.10)
На основу студије случаја Италије, Патнам је развио већ поменуту концепцију социјалног капитала, путем које је такође утврдио да су институционални фактори незаобилазни у формирању
система вредности и изградњи социјалног капитала. Оно што је
у случају израде Патнамове студије свакако била олакшавајућа
околност је процес децентрализације који је у Италији отпочео
седамдесетих година, сатрансфером значајних овлашћења када су
бројне јавне политике измештене са централног на регионални и
локални ниво. Тако је упоредна студија 27 италијанских региона
недвосмислено потврдила да северни део Италије са богатом традицијом и развијеним системом друштвених мрежа које директно
корелирају социјалном капиталу, показује и виши ниво економске
развијености у односу на југ.11)
Питањима бројности и квалитетом друштвених мрежа, односом појединаца и група према јавним добрима бавила се већ поменута Елинор Остром. У својој студији Остром тврди да појединцима често не одговара да општа добра буду једнако расположива
свима. Краткорочно, то води напретку одређених појединаца или
група, али дугорочно продукује негативне друштвене консеквенце у којима су на крају сви губитници.12) Овај проблем је детаљније истраживан и проучаван у психологији и говори о карактеру друштвених акција и њиховим последицама, а на основу тако
постављене анализе односа унутрашњег и унутар персоналног
поверења и њихових консеквенци на друштвени развој амерички
психолог Џон Плат (John Platt) концептуализовао је „друштвену
замку“. Она, у извесној мери наликује „затвореничкој дилеми“, а
схематски изгледа овако:

10) Bo Rothstein, Social Traps and the Problem of Trust, Cambridge University Press, 2005, p.
46.
11) Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton Uni
versity Press, 1993.
12) Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action,
Cambridge University Press, 1993.
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Извор: Bo Rothstein, Social Traps and the Problem of Trust, Cambridge University
Press, 2005, p. 12.

Индикатори социјалног капитала
у односу на претходно поменута одређења социјалног капитала у теорији су се јавили и различити индикатори помоћу којих је
могуће квантитативно и квалитативно мерити социјални капитал.
Кристијан Гротарти Тијери Бастелар пружају трихотомну поделу
индикатора и ту разврставају: чланство у локалним мрежама и асоцијацијама, ниво поверења у систем (приврженост нормама и поретку) и целокупни спектар и систем колективних акција.13)
Први индикатор говори о структуралном социјалном капиталу
и преко њега се покушавају утврдити бројност локалних асоцијација и мрежа, као и учешће појединаца у њима. Овај индикатор није
13) Christiaan Groоtaert & Thierry Van Bastelar, The Role of Social Capital in Development:
Empirical Assesment, International Bank for Reconstruction and Development,Cambridge
University Press, 2005, p. 344.
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довољан за квалитативну процену социјалног капитала, пошто су,
рецимо, асоцијације у односу на број становника најзаступљеније
у САД, али у односу на унутрашње поверење и друштвену кохезију
оне умногоме заостају за многим европским државама, где би, пре
свега требало издвојити тзв. „државе благостања“, скандинавске
земље и Швајцарску.14) То је недвосмислен и прецизан показатељ
да бројност удружења и асоцијација није једини и превалирајући
фактор у изградњи хомогенијих друштвених веза и социјалног капитала, односно да умањени класни расцепи воде већој друштвеној кохезији, афирмишу грађански и међуперсонални дијалог, те
пружају подстрек достизању и одржању виших нивоа друштвеног
капитала.
Други индикатор се односи на приврженост и подршку
постојећем поретку и нормама и другачије се означава као когнитивно-сазнајни социјални капитал. Тако се покушавају утврдити очекивања појединаца у односу на друге чланове заједнице и
уопштено на целокупни систем вредности, друштвено-обичајних,
али и формалних норми. Уколико постоји отпор грађана према систему друштвених норми, институцијама и поретку у целини, тада
се са сигурношћу може говорити о крајње ниском нивоу социјалног капитала.
Коначно, трећи индикатор говори о степену друштвене кохезије и спремности за учешће у колективним акцијама и сарадњу
зарад остваривања заједничких интереса.15) Овај индикатор говори о модалитетима за деловање у најширем спектру колективних
акција, чија је крајња сврха и суштина продукција јавних добара
усаглашенијих са друштвеним потребама. Тај, ефективни облик
добара су она којима држава производи последице по друштво,
преко којих пројектује и конструише слику о себи и у очима грађана и друштва оправдава сврху свога постојања.16) Дакле, друштвена
хомогеност и сарадња кроз колективне акције обезбеђују владине
мере како би се што више изашло у сусрет политички активним
грађанима. С те стране, развијени социјални капитал недвосмисле14) Петар Матић, Ђорђе Стојановић, „Политичка подршка и утемељење демократских
вредности“, Српска политичка мисао 33(3), Институт за политичке студије, Београд,
2011, стр. 215.
15) Christiaan Groоtaert & Thierry Van Bastelar, The Role of Social Capital in Development:
Empirical Assesment, p. 346.
16) Нав. према: Edeltraud Roller, The Performance of Democracies: Political Institutions and
Public Policy, Oxford University Press, 2005, p. 22.
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но утиче на политичку продуктивност што би требало да се искаже
у израженијим редистрибутивним мерама владе.
За разлику од Гротарта и ван Бастелара, један од већ поменутих корифеја студија о социјалном капиталу Роберт Патнам поред
ових уврстио је још неке индикаторе социјалног капитала. За Патнама, али и плејаду аутора доцније, социјални капитал је тешко
мерити искључиво према његовим последицама, те је стога потребно развити нешто другачији сплет показатеља. То је навело
Патнама да у свој систем индикатора уврсти и оне који се односе
на читање дневне штампе, што је својеврсна манифестација информисаности, исказаненивоеповерења у емпиријским истраживањима и учешће у неполитичким и непрофитним удружењима и
асоцијацијама. Касније, закључци студија које питање социјалног
капитала посматрају из те перспективе, показују да су поменути
индикатори међусобно повезани и да редовни приступ популације
дневној штампи и релевантним информацијама има позитиван
утицај на масовније учешће у асоцијацијама и социјализацији, са
крајњим исходом у подизању нивоа грађанске, политичке културе
и шире друштвене еманципације.17)

Ерозија социјалног капитала
и проблем друштвене замке у Србији
Пређашњи систем социјалистичког самоуправљања у СФРЈ,
па и у Србији као њеном саставном делу, омогућавао је релативно
социјално-економско благостање међу готово свим друштвеним
групама. Ипак, овај систем је био заснован на нерационалним и
на дужи рок неодрживим економским претпоставкама, умногоме
финансираним иностраним кредитима, што је, у крајњој инстанци,
био главни узрочник његовог каснијег слома и следујућег крвавог
распада Југославије. „Фасадно“ управљање радника над средствима за производњу, иза којег је уствари стајао ауторитет Титове и
власти малобројне групе повлашћених појединаца око њега, пружало је привид о истинском управљању „радног народа“ државом
и друштвом. Готово пуна запосленост, уједначеност у економском
стандарду уз веома изражене политике благостања (државни систем социјалне, здравствене и образовне политике), на дужи рок су
17) Alejandro Portes, “The Two Meanings of Social Capital”, Sociological Forum 15(1), 2000,
p. 5.
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продуковали изразито висок ниво социјалног капитала. Прелазак
са планске на тржишну привреду пропраћен ратним сукобима широм простора некадашње Југославије уз опадање животног стандарда неизбежно су водили опадању друштвеног капитала. То се
нарочито осетило у случају Србије где су последице дуготрајних
економских санкција и НАТО бомбардовање довели до потпуног
разарања претходно већ посрнуле привреде. Међутим, те тенденције нису биле присутне само у Србији и земљама некадашње Југославије, већ су се осетиле широм Источне и Централне Европе.
На основу истраживања о светским вредностима и оним спроведеним од стране Еуробарометра, Харпфер, Новотни, Рајзер и Волас
показују да су процес транзиције пратиле и у неким државама још
увек прате многобројне тешкоће, које се између осталог испољавају и у опадању социјалног капитала. Пратећи трендове континуираних истраживања, аутори су установили да је општи ангажман
грађана, како у политичким процесима, тако и у виду удруживања
и асоцијација, у првим фазама транзиције био драстично нижи у
односу на утемељене тржишне економије. Истовремено се показало да је интерперсонално и поверење у најшири спектар друштвених и институционалних норми у наведеним политичким системима било дубоко пољуљано. Међутим, како је транзиција одмицала
и постепено се стабилизовале економско-политичке прилике, тако
је дошло и до постепепене ревитализације друштвених веза и хомогенизације око кључних државних и друштвених циљева.18)
Услови продужене кризе и закаснеле, имитативне и убрзане,
некритичке транзиције, за разлику од већине пређашњих комунистичких система који су успешно прошли кроз тај процес, и данас у Србији условљавају заостајање у многим пољима, па и оним
сегментима који су (ин)директно у вези са социјалним капиталом
и унутар-друштвеним поверењем. Притом, актуелна финансијска
криза и рецесија у готово свим развијеним земљама Запада, уз
смањене могућности да се пружи финансијска потпора даљим реформама у Србији, онемогућавају континуирани економски раст
који би био пропраћен и последичним јачањем друштвене кохезије
и социјалног капитала. Пораст незапослености, континуирано раслојавање и раскидање некадашњих социјалних веза узрокују дубоку кризу друштвеног капитала. Тако се у српском друштву раз18) Martin Raiser, Christian Haerpfer, Thomas Nowotny & Claire Wallace, “Social Capital and
Economic Performance in Transition Economies: A Preliminary Look at the Evidence”,
EBRD Working Paper, no. 61, EBRD, 2001.
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вија систем „структуралних рупа“, дехомогенизације и растакања
друштвене.19)
Како показује јавномњенско истраживање које је спровео ЦЕСиД, у Србији постоји јако низак ниво политичког активизма, што
је истовремено јасан показатељ неспремности за учешће у разноврсним формама колективног живота, па и у грађанским асоцијацијама. Наведено истраживање бележи високе проценте у три категорије које су у вези са ниским активизмом (политички пасивни
13%, веома ниска политичка активност 26%, ниска политичка активност 34%).20) Слично се исказује и кроз тзв. културну партиципацију, где су изражени слични проценти (културно пасивни 14%,
веома ниска културна активност 30%, ниска културна партиципација 38%). Један од најупечатљивијих индикатора који су у вези са
социјалним капиталом је утицај грађана на формалне институције.
То се најочигледније уочава на примеру локалних заједница које
би, по природи, требало да буду најхомогеније и кључне за шири
развој социјалног капитала. Чак 68% грађана верује да нема никаквог утицаја на живот у сопственим локалним заједницама. Индикатор који је заступљен у свим истраживањима социјалног капитала
је учешће у формалним мрежама и неформалним мрежама и асоцијацијама. Осамдесет четири одсто грађана у Србији уопште не
партиципира у формалним мрежама, али је учешће у неформалним
далеко више, где је 52% грађана високо, а 30% веома високо укључено у неформалне мреже. Овде је очигледна обрнута сразмера, те
се јасно уочава да су грађани првенствено оријентисани ка неформалној и ван институционалној комуникацији и сарадњи.
Упоредне студије у области социјалног капитала и сродних
феномена, интерперсоналног поверења, поверења у институције и
поредак недвосмислено показују да оне државе у којима су умањени социјално-класни расцепи показују далеко боље резултате када
је реч о социјалном капиталу и последичном економском развоју.
То се најочигледније може запазити на основу „истраживања о
светским вредностима“

19) Валентина Соколовска, „Социјалне мреже, социјални капитал и друштвени статус“,
Социолошки преглед 45(2), Институт друштвених наука, Београд, 2011, стр. 230-233.
20) Срећко Михаиловић и други, Вредности и идентитети грађана Србије у контексту
европских интеграција, октобар 2009 – фебруар 2010.
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Табела 1. Степен поверења у особе које испитаници познају у
транзиционим и посттранзиционим системима*
пов. у људе које
познајете

Пољска

Румунија

Србија

Бугарска

Украјина

потпуно
поверење

113(11,4)

101(5,9)

361(29,9)

274(27,8)

160(16,9)

донекле

738(74,3)

862(50,5)

634(52,6)

577(58,6)

633(66,9)

не превише

129(13)

606(35,5)

394(32,6)

120(12,2)

122(12,9)

без поверења

13(1,3)

137(8)

18(1,5)

13(1,3)

31(3,28)

укупно

993

1706

1208

984

946

* Подаци су исказани кроз број и (%) испитаника који су кроз четири
категорије исказивали ставове о поверењу у особе које познају
Извор: World Value Surveys, 2005, http://www.wvsevsdb.com

Табела 2. Степен поверења у особе које испитаници познају у
стабилним демократијама*
пов. у људе које
познајете

САД

Шведска

Немачка

потпуно
поверење

383(30,4)

494(49,35)

486(24,1)

616(60,5)

410(33,3)

489(48,85) 1411(69,9)

Норвешка Швајцарска

донекле

774(63,7)

388(38,1)

736(59,7)

не превише

53(4,36)

17(1,69)

114(5,65)

12(1,18)

51(4,1)

без поверења

6(0,5)

1(0,1)

8(0,4)

2(0,2)

8(0,65)

укупно

1216

1001

2019

1018

1232

* Подаци су исказани кроз број и (%)испитаника који су кроз четири
категорије исказивали ставове о поверењу у особе које познају
Извор: World Value Surveys, 2005, http://www.wvsevsdb.com

На основу табеле бр. 1. уочљиво је да је до 2005. године исказани степен интерперсоналног поверења у Србији био чак и већи у
односу на друге постранзиционе системе, а уколико узмемо у обзир прве две категорије (потпуно и делимично поверење) онда су
показатељи приближно исти (једини изузетак у овом случају је Румунија, где је исказано интерперсонално поверење знатно ниже).
У табели бр. 2 може се потврдити хипотеза да државе са тзв.
„јавним политикама благостања“ располажу далеко израженијом
социјалном кохезијом и вишим нивоом социјалног капитала. То се
најупечатљивије очитује на примеру Норвешке, која се по нивоу
БДП-а налази иза САД, али према првој категорији (потпуно поверење у друге људе) показује дупло виши ниво интерперсоналног
поверења.
- 116 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2013 год. (XXV) XII vol=38

стр: 105-122.

Табела 3. Ставови о значају демократије, транзициони и посттранзициони системи*
Важност
демократије

Пољска

1
2

Румунија

Србија

Бугарска

Украјина

11(1,16)

30(1,81)

3(0,32)

12(0,72)

42(3,56)

10(1,04)

12(1,28)

16(1,35)

13(1,36)

8(0,85)

3

5(0,52)

16(0,96)

4

10(10,05)

30(1,81)

16(1,35)

22(2,3)

19(2,02)

33(2,8)

31(3,25)

30(3,19)

5

52(5,47)

6

42(4,42)

81(4,9)

91(7,72)

73(7,66)

73(7,77)

55(3,32)

113(9,59)

64(6,71)

66(7,03)

7

61(6,42)

87(5,26)

152(12,9)

101(10,6)

95(10,12)

8

136(14,33)

233(14,1)

247(20,96)

153(16,05)

132(14,06)

9

133(14,01)

265(16,03)

219(18,59)

134(14,06)

174(18, 53)

10

496(52,26)

844(51,05)

249(21,13)

352(36,93)

330(35,14)

укупно

949

1653

1178

953

939

* Подаци су исказани кроз број и (%) испитаника који су градирали
значај демократије оценама од 1 до 10,
Извор: World Value Surveys, 2005, http://www.wvsevsdb.com

Табела 4. Ставови о значају демократије, стабилне демократије*
Важност
демократије

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
укупно

САД

Шведска

Немачка

Норвешка Швајцарска

13(1,08)
3(0,3)
8(0,49)
2(0,2)
8(0,65)
4(0,33)
1(0,1)
2(0,1)
2(0,2)
3(0,24)
8(0,66)
3(0,3)
9(0,44)
7(0,69)
5(0,4)
6(0,5)
2(0,2)
12(0,59)
2(0,2)
3(0,24)
96(7,97)
8(0,8)
54(2,64)
20(1,97)
18(1,47)
69(0,5)
8(0,8)
52(2,54)
17(1,67)
22(1,79)
61(5,06)
19(1,9)
120(5,87) 26(2,56)
42(3,43)
114(9,46)
78(7,8)
284(13,88) 82(8,08) 137(11,17)
178(14,77) 109(10,88) 356(17,4) 179(17,64) 158(12,89)
656(54,44) 770(76,9) 1194(58,36) 678(66,8) 830(67,7)
1205
1001
2046
1015
1226

* Подаци су исказани кроз број и (%) испитаника који су градирали
значај демократије оценама од 1 до 10
Извор: World Value Surveys, 2005, http://www.wvsevsdb.com
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Табела 5: Поверење у Парламент
у транзиционим и посттранзиционим системима*
пов. у
парламент

Пољска

Румунија

Србија

Бугарска

Украјина

потпуно
поверење

13(1,4)

24(1,4)

11 (0,9)

37(3,8)

25 (2,9)

дел. поверење

103(11,1)

265(15,7)

232(19,7)

165(17)

148(16,9)

дел.
неповерење

512(55,1)

796(47,1)

564(47,8) 404(41,6)

421(48,1)

301(32,4) 6068(35,8) 373(31,6) 364(37,5)
929
1691
1180
970

281(32,1)
875

без поверења
укупно

* Подаци су исказани кроз број и (%) испитаника

Извор: World Value Surveys, 2008, http://www.wvsevsdb.com

Табела 6: Поверење у Парламент у стабилним демократијама*
пов.у
парламент

САД

Шведска

Немачка

потпуно
поверење

16(1,3)

42(4,3)

27(1,4)

53(4,9)

45(3,8)

дел. поверење

225(19)

496(50,6)

412(20,7)

581(54,3)

632(53,5)

дел.
неповерење

777(65,5)

392(40)

1048(52,6)

346(32,3)

451(38,2)

без поверења

169 (14,2)

50(5,1)

505(25,3)

37(3,5)

52(4,4)

укупно

1187

980

1992

1007

1180

Норвешка Швајцарска

* Подаци су исказани кроз број и (%) испитаника
Извор: WorldValueSurveys, 2008, http://www.wvsevsdb.com

Табела 7. Поверење у владу,
нове демократије и транзициони системи*
пов. у владу

Пољска

Румунија

Србија

Бугарска

Украјина

потпуно

24(2,6)

40(2,4)

19(1,6)

71(7,3)

41(5,3)

донекле
не превише

145(15,6)
508(54,8)

411(24,2)
762(44,9)

283(24)
570(48,3)

264(27,1)
382(39,2)

202(25,9)
310(39,8)

без
поверења

250(27)

483(28,4)

308(26,1)

257(26,4)

226(29)

укупно

927

1696

1180

974

779

* Подаци су исказани кроз број и (%) испитаника који су кроз четири категорије исказивали степен поверења у владу,
Извор: World Value Surveys, 2005, http://www.wvsevsdb.com
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Табела 8. Поверење у владу, стабилне демократије*
пов. у
владу

САД

Шведска

Немачка

Норвешка

Швајцарска

потпуно

66(5,46)

24(2,42)

37(1,84)

46(4,52)

96(8,0)

донекле

400(33,11)

396(39,91)

443(22,08)

504(49,56)

736(61,33)

не превише 596(49,34) 464(46,78) 1025(51,1) 411(40,41)

319(26,58)

без
поверења

146(1,32)

108(10,89)

501(24,97)

56(5,51)

49(4,08)

укупно

1208

992

2006

1017

1200

* Подаци су исказани кроз број и (%) испитаника који су кроз четири категорије исказивали степен поверења у владу
Извор: World Value Surveys, 2005, http://www.wvsevsdb.com

Табеле 3, 4, 5, 6, 7 и 8 односе се на други индикатор према
Кристијану Гротарту и Тјерију Бастелару. Путем њих се очитује
поверење у постојећи поредак и политичке институције. Ови подаци јасно показују да је поверење у демократски поредак и политичке инстутуције у Србији далеко ниже како у односу на друге
транзиционе и посттранзиционе системе, али је то још израженије
уколико се Србија упореди са развијеним и стабилним демократијама. У овом случају, може се закључити да увођење демократских институција у Србији није било пропраћено задовољавајућим
економским напретком. Још једном се показује да је највише поверење у поредак и политичке установе присутно у „државама благостања“, али се по овим питањима истиче Швајцарска. Свакако,
толико висок степен поверења у Швајцарској може маркирати утицај партиципативних и инструмената директне демократије, путем
којих грађани значајно утичу на рад кључних грана власти и усвајање и примену базичних јавних политика.
На бази наведених података, може се запазити да када је реч о
интерперсоналном поверењу Србија не заостаје за транзиционим
и посттранзиционим системима. Ипак, показује се да је поверење
у политичке установе и поредак драматично ниже, чак и у односу
на поменуте државе. Међутим, ипак се може закључити да је овај
талас „истраживања о светским вредностима“ претходио светској
економској кризи, чије се последице осећају и у Србији. Дакле,
овде се, с једне стране, ради о кризи легитимитета и „демократском дефициту“, док, с друге, и окрајње ниском нивоу социјалног
капитала. Неки аутори предлажу различите модалитете за превази- 119 -
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лажење тих проблема, где је неопходно првенствено одвојити систем формалних установа од политике.21) Међутим, у контексту сложених услова и тешкоћа са којима се суочавају држава и друштво
у Србији, оваква сепарација и дистинкиција свакодневне политике
од институција у пракси је незамислива. Проблем са засигурно далекосежнијим последицама је друштвена атомизација, недостатак
колективне свести и удруженог деловања.
Тај, радикални облик индивидуализације и друштвене атомизације увелико је присутан у Србији, што у условима дугорочне
кризе и опадања животног стандарда слаби социјални капитал,
последично водећи „друштвеној замци“. Несразмерне привилегије „недодирљивих“ економских и политичких елита, на уштрб
широке масе сиромашних и депривираних грађана умногоме утичу на дехомогенизацију и слабљење друштвених мрежа. С друге
стране, та дехомогенизација и опадање социјалног капитала слаби
потенцијал колективних акција које би требало да приморају институције на жељене мере. У таквим околностима и из садашње
перспективе тешко је замислити излазак из „друштвене замке“ и
стања опште друштвене аномије.
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SOCIAL CAPITAL AND CARACTER
OF “SOCIAL TRAP” IN SERBIA
Resume
This paper discusses issues of social capital and “social
trap” and their impact on the wider social development.
In the first section article is focused on the theoretical,
epistemological and conceptual definitions of social capital
and social pitfalls. It discusses the key theoretical concepts
in the study of social capital, primarily those provided by
Pierre Bourdieu, James Samuel Coleman, and Robert
Putnam, as well as many other authors. The second part
provides indicators by which it is possible to quantitatively
and qualitatively measure social capital. Author as basic
ones point those given by Christian Grotaert and Thierry
van Bastelar in social capitaldeveloped for World Bank
studies. Additional indicators such as daily readingof
newspapersis stained as a specific indicator of political
culture and social capital. In the final section, the author
interprets the empirical indicators important for measuring
social capital in Serbia, but also in transitional and posttransition systems and stable democracies.
Key words:social capital; social trap; interpersonal trust;
institutional trust; social development.
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Прегледни рад

Драгана Динић*
Институт за политичке студије, Београд

УЛОГА ОЦД У ЕВРО-ИНТЕГРАЦИЈАМА**
Сажетак
Овим радом желим да скренем пажњу на положај и
улогу организација цивилног друштва у Србији и на
отвореност локалне/државне власти за сарадњу с
тим организацијама. Аутори који су се до сада бавили питањима ОЦД у највећој мери су се ограничавали на хронологију њиховог настајања, организациону
структуру и на њихов однос према држави. У фокусу
овог рада биће управо, ова трећа димензија. Да ли демократска, вишестраначка држава има интереса да
успостави конструктивни дијалог са својим ОЦД или
да се дистанцира од њих? Да ли ће јаке и добро организоване ОЦД омогућавати значајне рационализације
посебно у преговорима за прикључивање ЕУ, или у домену социјалне политике, зависи од односа државне и
локалне власти према њима.
Однос међународне заједнице према ОЦД може се
окарактерисати као «благонаклон». Спремност да
се финансира рад (тј. пројекти) цивилног сектора од
стране међународних фондова, да се представници
ОЦД бирају и учествују у раду значајних организација,
радних тела и форума ЕУ, показује да су ОЦД значајан
демократски ресурс, још увек недовољно препознат и
искоришћен.

*
**

Научни сарадник
Текст је рађен у оквиру пројекта Института за политичке студије, број 179009: Демократски и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних интеграција, који је финансиран од стране Министарства просвете и науке
Републике Србије.
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Кључне речи: ОЦД, евро-интеграције, конструктивни
дијалог, партнерство, Канцеларија за сарадњу са организацијама цивилног друштва.

M

а како да је организована, држава никада не може без остатка
да артикулише све интересе, потребе и жеље својих грађана.
Увек постоје потребе и интереси који би се исказали кроз неку другу организациону форму, независну од државе. Државе су током
историје испољавале мањи или већи степен разумевања за алтернативне форме организовања, а не ретко је свако одступање забрањивано и сурово кажњавано. Верска, трговачка, занатска, уметничка
и сл. удружења и друштва тешко су крчила свој пут.
С друге стране и сама удружења су се различито позиционирала у односу на државу. Није редак случај да је удружење декларативно и формално наклоњено држави и актуелној власти, да
подржава постојеће развојне стратегије и циљеве, а да је његово деловање сасвим другачије, да чини све да уздрма или сруши
постојећи државни систем. Нека друга удружења представљају
праве партнере држави и велики су јој ослонац у одређеним ситуацијама. Има и оних која су критички настројена, која заговарају
одређене промене, али са циљем унапређења постојећег. Јавност је
углавном поларизована, па ОЦД или сматра страним плаћеницима
или их подржава и прихвата, а велики број људи нема никакав став
према њима.
Управо зато је важно научити што више о невладиним организацијама, упознати се са принципима њиховог рада и дометима
деловања. Ако се наша држава определила за приступање Европској унији, а та ЕУ подржава и финансира рад ОЦД залажући се за
њихов већи утицај на доносиоце политичких одлука, онда је мудро
уважити овакву реалност и радити на извлачењу максималних бенефита у интересу друштва.

Појмовно одређење и историјски преглед настајања ОЦД
У структури демократских друштава могу се издвојити три
основна сектора: јавни (држава); приватни (тржиште, профитни
сектор) и грађански (цивилно друштво, непрофитни сектор). Неки
праве дистинкцију друштвених организација на државне (јавни
сектор) и недржавне (приватни сектор), а потом недржавне деле
на профитне и непрофитне. (Пауновић, Ж. 2011) Иако је, у овом
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раду, фокус на трећем сектору неизоставно ће се елаборирати и
његов однос са друга два сектора.
Цивилно друштво су сами грађани који се активно и слободно
уплићу у све сфере друштвеног деловања. Основне организационе
форме цивилног друштва су фондације и удружења. Фондације су
познате од најстаријих времена и дефинишу се као организације
без власника чија су средства намењена јавним циљевима. Оне
могу бити јавне или приватне, према намени, породичне и црквене,
могу се разликовати по начину финансирања, по својим програмима итд.
Удружење, у смислу Закона о удружењима (2009), јесте добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради
остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег
циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом. (Чл.
2 овог Закона)1) Из ове одреднице се јасно види да су невладине
организације (НВО) и удружења грађана једно исто. У теорији2) се
прави разлика између њих, али у овом раду ће се о НВО и удружењима грађана, организацијама цивилног друштва, непрофитном
сектору, трећем сектору говорити у смислу синонима. Бавећи се
одређеним типом невладиних организација савременог света, које
се региструју и званично афирмишу принципе УН (људска права,
развој демократије, родну, верску, расну и националну равноправност...), а уистину организују и врше терористичке акције, изази1)

2)

Све друштвене организације, удружења грађана и њихови савези основани према
Републичком закону о друштвеним организацијама и удружењима грађана из 1982.
године, као и они који су уписани у Регистар према Закону о удруживању грађана
у удружења, друштвене организације и политичке организације које су се оснивале
за територију СФРЈ из 1990. године, имале су рок од 18 месеци, од почетка примене
новог закона, да ускладе свој статут и друге опште акте са одредбама тог закона и да
Регистратору удружења поднесу пријаву за упис усклађивања у Регистар удружења.
Тако успостављан правни оквир за оснивање и деловање удружења, био је и једна од
обавеза коју је Србија преузела приступањем у чланство Савета Европе (Мишљење 239
/ 2002 Парламентарне скупштине Савета Европе), а тиме и један од услова за напредак
у процесу придруживања европским интеграцијама. ЕУ је посебно инсистирала на
изради јединственог регистра. Према подацима Републичког завода за статистику,
крајем 2008. године у Србији је било регистровано око 25.500 удружења грађана, што је
за 10.000 више него крајем 2004, а тај број средином 2009. увећан је за око 1000 нових.
Концепт трећег сектора истовремено разликује и асимилује непрофитне (невладине)
организације, профитне фирме и јавне институције. За разлику од термина невладине
организације, где се посебно истиче независност и аутономност у односу на државу
и владу (правно-политичка димензија), код употребе термина трећи сектор посебно
се истиче карактеристика непрофитности (разлика у односу на профитне организације) ових организација које чине трећи сектор (економска димензија). (Пауновић, Ж.,
2011, стр. 253)
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вају грађанске немире, функционишу као обавештајни и шпијунски пунктови великих сила, спроводе антидржавну пропаганду и
сл; стручњаци често говоре да су ОЦД алтернативни модел светске
заједнице, да су највеће зло за Србију, веће од издајничких партија
и незрелих, неспособних политичара и корумпираних интелектуалаца. (Марковић, М. 2006, с. 33) Велике силе су кренуле да развијају један нови вид колонијализма крајем 20. века, који има глобалне размере, а инфилтрира се локално, посредством невладиних
организација. Уплитање у унутрашње послове других држава уз
асистенцију трећег сектора је перфидније и убојитије од отворене
агресије. Оваква мишљења се могу поткрепити бројним аргументима, тако да се овом приликом неће доводити у питање. Истине
ради, треба рећи да је неупоредиво већи број НВО које се руководе
истински социјално хуманитарним, заједничким и општим циљевима, у којима раде волонтери, без скривених намера. Недавно је
Коло српских сестара обележило 120 година постојања, ту су и
Друштво Свети Сава, Геронтолошко друштво, Удружење пензионера, параплегичара, слабовидих и слепих и многа друга.
У дефиницији НВО апострофирају се два битна елемента, а то
су: 1. да се ради о непрофитној организацији независној од јавних
тела и 2. да ова организација делује без учествовања у власти.3)
Када је реч о историји цивилног друштва у Википедији налазимо неке од главних одредница. Познато је да су још стари Грци (politike koinona) и Римљани (societas civilis) познавали
институт цивилног друштва. По њиховом поимању било је то политичко друштво у којем су активни грађани учествовали у креирању политике. Током времена израз цивилно друштво поприма
различита значења зависно од друштвеног поретка у оквиру којег
постоји. Било је периода када је цивилно друштво искривљено тумачено и поистовећивано са актуелном влашћу. У 18. веку, са настанком либералног грађанског друштва, дошло је до преокрета,
па је цивилно друштво добило значење института који је ту да
штити и подучава грађане како се ефикасно заштитити од негативних уплитања државе. У 18. и 19. веку у складу са друштвеним променама мења се и схватање овог термина тако да се он поистовећује са: уљуђено, култивисано. Alexis de Tocqueville, у свом
3)

Организације цивилног друштва се финансирају из чланарина, донација, дотација,
продаје услуга, из средстава лутрије и путем пројеката и темеље се на волонтерском
раду.
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делу “О демократији у Америци” описује цивилно друштво кроз
дух заједништва који је владао у америчком друштву тог времена,
а манифестовао се кроз успостављање бројних удружења, организација и свеприсутног волонтерства. Истовремено, у Латинској
Америци, Antonio Gramsci описује цивилно друштво као социјалну
интеракцију институција и организација културне тематике између државе и тржишта4).
У новијој историји проучавање појма цивилног друштва доводило је до његове глорификације, те је оно третирано као кључни
фактор у решавању актуелних друштвених проблема, или као помодни грађански тренд, или као утопијска идеја неких демократија
и сл. Крајем 1980. године стручњаци у појму цивилног друштва
почињу да истичу неке нове димензије попут слободе удруживања, самоорганизације слободних грађана, социјалног капитала
и социјалног повезивања и сл. Наравно, било је и претеривања,
па је стављан знак једнакости између цивилног друштва и морала,
поштења и поштовања. Овде треба скренути пажњу на околност,
да иако се ради о невладином сектору, то никако не значи да не
постоји веза између владе и НВО. Напротив, пласира се став да
влада финансијски подржава овај сектор, али не утиче на његов
рад. (Овакво схватање се мора довести у питање, уз коментар, да је
такав однос могућ само у идеалном случају - прим. ДД)
Институције цивилног друштва су примерене демократским
земљама утемељеним на владавини права, с развијеном тржишном
производњом. Има и примера да се цивилно друштво сматра опозицијом актуелној власти, и да има функцију watch doga (пса чувара), што се оцењује као негативно. И поред свега наведеног, треба
признати да цивилно друштво игра важну улогу, посебно у земљама младе демократије. ОЦД уско се везују уз модерну социјалну
државу. Социјална држава, представља државу која својим активностима делује у смеру осигуравања социјалног минимума свим
својим грађанима, као и пружања других врста помоћи социјално угроженом становништву. Како добар део програма социјалне
државе почива на иницијативама управо организација цивилног
друштва, њихова важност за функционисање државе је неоспорна.
Не треба изгубити из вида да се ту ради о цивилној партиципацији
у јавним активностима, а не о политичкој; и да се ова друга остварује кроз деловање политичких партија. Лако је у теорији поста4)

http://hr.wikipedia.org/wiki/Civilno_dru%C5%A1tvo
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вити строгу границу између цивилног и политичког, али у пракси
нема цивилне активности која није истовремено и део неке политике, или да често иза неке НВО стоји неки од политичких лидера
или читава партија5).
Британски социолог Anthony Giddens посебно наглашава значај
ОЦД, истичући како су политичке идеје изгубиле елан и надахнуће
и да је социјалној држави потребно дати нова крила и то она цивилног сектора. Политика трећег пута подразумева друштво са активним грађанством (active citizenship).
Један од најбољих познавалаца цивилног друштва код нас је
свакако проф. Смиља Аврамов, која нас подсећа да је Србија земља
са завидном и дугом традицијом, када је реч о невладиним организацијама: Прва добровољна болница у свету, према западним
изворима, формирана је од стране милосрдних госпођа енглеских,
1623. Међутим, свети Сава је основао болнице у Хиландару и Студеници још у 12. веку. Манастири средњевековне Србије били су у
првом реду социјалне установе, па тек онда молитвене установе.
(Аврамов, С. 2006, с. 15)
Све до почетка 2. светског рата присутне су традиционалне
форме солидарности под окриљем Српске православне цркве,
краљевске породице и богатијих и виђенијих људи, да би се после рата национализовали фондови и задужбине, а њихово деловање свело на минимум. Све до 1990. године рад удружења је био
детерминисан владајућом идеологијом, а њихово финансирање је
у највећој мери базирано на средствима из буџета државе.6) Сви
стручњаци истичу 2000. годину као преломну, као годину у којој
ескалира политички плурализам, а и број НВО. Антирежимске организације избијају у први план након смрти Слободана Милошевића. После 2000. године видљива су настојања за успостављање
дијалога између НВО и државе, а неке НВО чак улазе у Владу.
Развој цивилног друштва у земљама у окружењу није био
уједначен. Задржаћемо се на примеру Хрватске, јер је ту цивилни сектор доживео процват и остварио највеће домете, на простору бивше Југославије. Мада је то било поприлично неистражено
5)

6)

Многе НВО су у великој мери финансиране од стране неких влада, како би служиле
њиховим интересима (наводи се, нпр. да је организација Oxfam примила од владе
Велике Британије и Европске уније 162 милиона долара у 2003. години; али и да је
Руска влада оптужила САД за финансирање украјинских НВО како би оне учествовале
у Наранџастој револуцији и сл.) http://hr.wikipedia.org/wiki/Nevladina_organizacija
Наводи се да је у то време код нас деловало око 18.000 удружења.
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подручје, први подаци потичу из средњег века и они говоре да су
постојале фондације и братстава, а да је тек средином 19. века почело отварање болница, сиротишта и школа. У 20. веку су се углавном одржале фондације, али су се у пружање социјалне подршке
угроженим људима укључиле и цркве. Богатији људи су постајали
добротвори, јер су препознали постојање социјалних потреба.
Социјалистичка држава, која је имала монопол над пружањем
социјалних услуга, не само што је довела до замирања цивилног
сектора, већ није ни допуштала слободу удруживања. Тек када се
издвојила из Југославије (1990), Хрватска се декларише као социјална држава и почиње да подстиче развој цивилног сектора.
То су у почетку биле организације хуманитарног карактера, да би,
након доношења Закона о хуманитарној помоћи (1992) и Владиног социјалног програма (1993) дошло до усвајања начела супсидијарности7) у социјалној политици. Иако је 2002. године почео са
радом Уред за удруге Владе Републике Хрватске, као и Национална
заклада за развој цивилног друштва (2003); Влада није остварила
адекватну сарадњу са непрофитним сектором нити је на прави начин валоризовала волонтерски рад, на коме се овај сектор темељи.
Процес глобализације у 20. веку подстакао је значај невладиних организација, посебно када се ради о питањима која су наднационална.

ОЦД у 21. веку
Деловање удружења и његови циљеви не могу бити усмерени
на насилно рушење уставног поретка и нарушавање територијалне
целокупности Републике Србије, на кршење зајемчених
људских или мањинских права или изазивање и подстицање
7)

Начело супсидијарности – регулише поделу надлежности између Уније и држава
чланица и подразумева да не треба поверити једној великој јединици/вишем нивоу оно
што се може боље учинити у мањој/нижем нивоу. Унија преузима само оне задатке
који се ефикасније могу извести заједнички, на нивоу Уније, него на нивоу појединачне
државе чланице, регионалном или локалном нивоу. (Према Канцеларији за европске
интеграције Владе Републике Србије, http://obuka.seio.gov.rs/mod/resource/view.
php?id=14
Према Хрватском сабору начело супсидијарности значи да се законодавни акти
доносе на разини Еуропске уније само ако се исти циљ не може на учинковитији начин
остварити доношењем аката на националној или локалној разини. http://www.sabor.hr/
Default.aspx?sec=5668
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неравноправности, мржње и нетрпељивости засноване на расној,
националној, верској или другој припадности или опредељењу, као
и полу, роду, физичким, психичким или другим карактеристикама
и способностима. (Закон о удружењима, 2009) У пракси није редак
случај да нека удружења иступају управо са супротних позиција.
Зато се и формирао стереотип о НВО као страним плаћеницима
и шпијунима, као и да их има превише. ЦРНПС8) настоји да овај
стереотип доведе у питање, наводећи да у Србији има нешто
преко 10.000 НВО, али је тек око 3.000 њих активно, како тако. У
Мађарској (која је величине Србије) има 50-60.000 НВО, у Немачкој
их је неколико стотина хиљада, у Британији преко 600.000, у САД
преко милион и по. Они наводе и да је непризнавање позитивне
друштвене улоге НВО код нас за сваку осуду. Свуда у цивилизованом
свету НВО су признате и прихваћене. У УН, у Светској банци, ЕУ
постоје скупштине невладиних организација са консултативним
статусом које утичу на одређене политичке одлуке унутар тих
институција. Многе државе имају посебне службе за сарадњу са
НВО. Такође, добар део невладиног сектора у свету се финансира
из државних извора. Да држава има такав систем контроле новца
као што имају НВО, сигурно би било много мање корупционашких
афера. А да НВО имају на располагању више новца и држави,
а нарочито њеним грађанима, би било много боље. (“Печат” од
18.01.2013) Овде је посебно скренута пажња на околност да је
више од половине НВО регистрованих до 2000. године је угашено
због беспарице.
Није неутемељено уверење да се неке невладине
организације које финансирају стране владе, могу сматрати
експозитурама обавјештајних служби влада које их финансирају.
Оне служе за дестабилизацију држава, а користе се, између
осталог, перфидним методама блаћења власти, користећи медије.
Однос државе према цивилном сектору није ружичаст ни
у другим земљама; напротив, постоје и екстремнији случајеви,
попут Русије. Мада је у Русији формиран Савет за развој цивилног
друштва и људских права, при канцеларији председника Русије,
положај ОЦД није завидан. Колико су ОЦД тамо непопуларне
најбоље илуструје доношење закона (од 21. новембра 2012.
године) који обавезује непрофитне организације са финансирањем
8)

Центар за развој непрофитног сектора 2013.
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из иностранства да се региструју као инострани агенти. Већ 2013.
године спроведена је детаљна контрола рада више стотина НВО
и то не само у погледу финансијског пословања, већ и у погледу
њиховог политичког ангажовања, при чему је многима од њих
забрањен рад.9)
Међутим, има и супротних примера. У земљама бременитим
међуетничким сукобима велике наде се полажу у ОЦД. Тако нпр.
у Македонији, сматрају неки стручњаци, уколико би ОЦД изашле
на изборе 2014. године, имале би подршку и позиције и опозиције
и једино би оне могле могле артикулисати и заступати истинску
мултиетничку политику: Само граѓанските организации можат
да бидат тие кои можат да направат, дали политичка опција или
граѓански здруженија со мешан етнички карактер. Ни една друга
политичка партија тоа не може да го направи. Граѓанските
здруженија во Република Македонија можат да бидат тие кои
ќе направат заеднички, да не речам политички субјект, туку
заедничка мрежа на граѓани од повеќе национални заедници кои
понатаму ќе може да ги замрсат конците на која било политичка
партија во Македонија.10)

НВО у Србији
Оснивањем Агенције за привредне регистре (АПР) 2004.
године, створена је јединствена, централна база података, чиме је
установљен принцип рационализације административних функција
државе, а с друге стране извршено је усклађивање законодавства
према европским стандардима.11) Уследило је и доношење Закона
о удружењима 2009. године, тако да су створени услови за тачно
одређивање броја НВО, њихове географске алокације и секторске
одређености.
Када је 2007. године Центар за развој непрофитног сектора
(ЦРНПС) започео истраживање буџетске линије 481, намењене
невладиним организацијама, дошло се до података да су та
средства добијали поред удружења грађана и политичке партије,
9) http://www.crnps.org.rs/2013/provera-nevladinih-organizacija-u-rusiji од 3. априла 2013.
10) Из интервјуа са професором Владом Димовскиим, председником Међународног центра за међуетничку толеранцију из Македоније.
11) То је прва директива ЕУ, којом се налаже да свака земља чланица оснује централни
регистар, привредни регистар или регистар привредних субјеката.

- 131 -

Драгана Динић

УЛОГА ОЦД У ЕВРО-ИНТЕГРАЦИЈАМА

верске заједнице и спортски клубови12). Било је нејасно како су
средства расподељивана, недостајали су извештаји о утрошеним
средствима, као и подаци о ефектима који су остварени. Оправдање
је неђено у недостатку Закона о невладиним организацијама (који
је донет 2 године касније - прим. ДД) и у нејасној дефиницији
самог цивилног сектора. Како се ради о великој суми новца која
се из буџета одливала без адекватне контроле, предузете су мере
од стране самих НВО. Покренути су бројни пројекти који имају
за циљ вршење грађанског надзора јавних финансија, односно
транспарентне расподеле и трошења буџетских средстава, како
са државног тако и са локалног нивоа13). Уз многобројне тешкоће
уводи се електронско праћење тока новца из буџетске линије 481.
Веома је важно да држава учествује у финансијској одрживости
невладиног сектора, али је једнако важно и да јавност буде о томе
информисана.
Управо ради подизања нивоа транспарентности и
информисаности јавности и самих ОЦД настао је Директоријум,
који представља основни ресурс у развоју цивилног сектора и
заједнице невладиних организација у Србији. Он има за циљ
омогућавање међусобне комуникације, повезивање и стварање
мреже организација цивилног друштва. Интернет верзија
Директоријума НВО, која постоји још од 1996. године, пружа
податке о организацијама које користе средства из линије 481
- “дотације невладиним организацијама” из буџета Републике
Србије14). Према подацима из Директоријума на крају 2013.
године у Србији има 2372 организације цивилног друштва15) које
су користиле средства из линије 481, што показује значајан пораст
броја организација и њихово ослањање на државу. Држава треба
12) Министарства су 2007. године готово све дотације за НВО давала на захтев, а не
на основу конкурса. Акција НВО је довела до тога да је након две године уочен
неупоредиво мањи број привредних друштава која су добијала средства као невладине
организације, а 2011. године није било ниједног појединца који је дотиран као
невладина организација, што је раније био чест случај.
13) Нажалост, држава је само у изузетним случајевима издвајала средства за истраживања
која би спровеле научне или државне институције, тако да су нам скоро једини извор
информација и података о ОЦД истраживања самих ОЦД - прим. ДД.
14) Тек када је донет Закон о удружењима 2009, питање пројектног финансирања НВО
је нормативно уређено: Средства за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма (у даљем тексту: програм) које реализују
удружења, а који су од јавног интереса обезбеђују се у буџету Републике Србије.
15) Према подацима из АПР, удружења има 19.907, а задужбина и фондација 440, при чему
чак 10.250 чине удружења, друштва и савези у области спорта.
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да приликом финансирања ОЦД поведе рачуна о планираним
националним приоритетима и да каналише деловање ОЦД кроз
рад на одговарајућим пројектима.
На линији 481 за 2013. годину, у буџету је планирано
6.660.125.000. динара. Ако би се сва буџетирана средства поделила
свим регистрованим НВО, то не би било довољно за неке
озбиљније пројекте, а и одрживост цивилног сектора би се могла
довести у питање. Уз то, из године у годину (од 2008. па надаље)
смањују се буџетска издвајања, док на другој страни расте број
НВО. Уколико желе да опстану, да се развијају и да реализују већи
број пројеката у току године, НВО су принуђене да се ослањају на
стране фондове и друге изворе финансирања. А ко даје новац, он
поставља и услове и контролише начин трошења тих средстава.
Нереално је очекивати, у таквој ситуацији, да ће странци више
бринути о нашим интересима, него о сопственим.
Значајан корак на путу успостављања сарадње између државе
и ОЦД је било формирање Канцеларије за сарадњу са цивилним
друштвом од стране Владе Србије 2011. године. Задатак Канцеларије
је дефинисање стандарда комуникације, сарадње и учешћа цивилног

друштва у процесу доношења одлука, а касније и оснивање Савета
за сарадњу са цивилним друштвом који ће окупљати ресорне
институције и организације цивилног друштва. Годишњи извештај
Канцеларије је значајан извор информација о стању и перспективи
ОЦД у Србији.
Циљеви рада Канцеларије су:
1. Укључивање ОЦД у стални дијалог са институцијама Владе
Србије
2. Снажење цивилног друштва и његове улоге у изради јавних
политика
3. Стална и отворена сарадња државних органа и удружења
грађана
4. Међусекторска сарадња државних институција, цивилног
друштва и приватног сектора
5. Јачање партиципативне демократије у Републици Србији
Исте године (2011), извештај Канцеларије је показао да је утрошено за рад ОЦД око 5 милијарди динара из буџета државе, али
да су та средства добиле спортске организације, цркве и политичке партије и Црвени крст Србије, иако се сви они финансирају
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и по другом основу; а да су удружења грађана добила занемарљиво
мали део средстава са линије 481. У табели 1. дат је преглед трошења средстава са буџетске линије 481, од оних који су Канцеларији доставили податке. Јасно се види да недостају подаци за скоро 2 милијарде динара и да није позната судбина тог новца. Зашто
се уопште толико задржавамо на финансирању рада ОЦД? Иако
су чланови ОЦД углавном волонтери, само организовање волонтерског рада кошта, реализација било какве активности укључује
одређене трошкове, евентуална истраживања изискују трошкове
итд. Ти трошкови расту сразмерно трајању активности, значају
и дубини проблема који се решава, величини територије на којој
се пројекат реализује и броју учесника у пројекту, као и величини
циљне групе које се пројекат тиче. Када су средства мала, нереално
је очекивати велике промене, као што није сигурно ни да ће велика
средства гарантовати и велике промене. Али већа средства омогућавају оснаживање самих ОЦД, јачање људских ресурса у њима
и чини њихов рад видљивијим.

Извор: http://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/5716-irkovi-bolje-planirati-sredstva-zacivilno-drustvo
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У условима када расте број ОЦД и када се међународни донатори повлаче, криза се преноси и на цивилни сектор. Зато су велика очекивања од претприступних фондова (ИПА), из којих је први
позив стигао још 2007/08. Процедура за добијање средстава из
ИПА фондова је веома компликована и дуготрајна, а материјални и
људски капацитети ОЦД су јако ограничени, па је питање у којој ће
мери опредељена средства бити искоришћена.16) Још један проблем
постоји код ИПА пројеката - ту се тражи да саме ОЦД обезбеде
суфинансирање, што је за многе од њих несавладива препрека.17)
На основу међународне класификације непрофитних организација, која омогућава разврставање организација по стандардизованој методологији и упоредивост са ОЦД из целог света, спроведено је 2011. године истраживање ОЦД у Србији од стране НВО
Грађанске иницијативе, у сарадњи с Канцеларијом Владе Републике Србије за сарадњу са цивилним друштвом, уз подршку Агенције за привредне регистре.18) Добијени резултати су показали да
су ОЦД у Србији хетерогене: има младих удружења од неколико
месеци, до оних која постоје вековима, да има малих удружења од
3-4 члана, до оних која имају милионско чланство (то су ОЦД које
су чланице међународних мрежа - типа Црвеног крста); има оних
који располажу значајним материјалним и људским ресурсима, да
је највише ОЦД у Војводини, па у Београду, да само мали број има
утицај на креаторе државне политике; да су медијски запостављени и да имају занемарљиву сарадњу са другим ОЦД у окружењу;
да је само 26% ОЦД основано до 1989. године, а све остале су новијег датума, да су неке ОЦД привременог карактера и да многе
пропадају јер не успевају да обезбеде сопствену одрживост.

16) За 2011-2013, из ИПА фондова је за Србију опредељено 1,2 милиона еура.
17) ИПА пројекти су високо буџетни и крећу се и до неколико милиона еура, па кад треба
да се обезбеди суфинансирајући део ослонац се тражи у држави или локалној самоуправи и врло ретко у профитном сектору.
18) Истраживање је непосредно реализовала компанија IPSOS Strategic Marketing, а обухваћено је 1.650 удружења, што је око 10% од укупног броја ОЦД.
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Извор: Процена стања цивилног сектора у Србији рађена у јуну 2011, Грађанске иницијативе

ОЦД и евроинтеграције
Велике силе су, по мишљењу С. Аврамов, схватиле да оружје и
светско тржиште нису више довољни за остваривање глобалних интереса, већ да треба мале шрафове повезати у грандиозну машинерију.

Официјелни теоретичари Америке дошли су до закључка да је невладин сектор најкраћи и најбезболнији пут за глобализацију оних
видова активности који су ван контроле транснационалних компанија и финансијских центара моћи, као што су школство, здравство, уметност. Том конгломерату организација, које су наступале под етикетом „невладине”, није додељена примарна, директна политичка улога, у смислу непосредног освајања власти, него
индиректна – деловање у правцу дисперзије државне власти кроз
продирање у државне структуре, стварање паралелних структура, утицај на јавно мњење. Тим путем невладин сектор требало
би да постане фактор глобалне владавине и, постепено, кроз слабљење и разарање држава, пружи легитимитет глобалној владавини.(Аврамов, С. 2009)
Дакле, ОЦД могу бити веома моћни партнери, али актуелна
власт у Србији то није још схватила, нити искористила. Оне могу
бити и опасни противници, уколико им се допусти да делују искључиво као страни плаћеници. Ситуација се мења последњих година, што под притиском ЕУ, која фаворизује невладин сектор, што
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због јачања самог тог сектора. Организације цивилног друштва,
између осталог, истичу као свој циљ помагање грађанима да преузму одговорност за сопствену будућност, да буду активни у изградњи демократског и напредног друштва на путу ка европским
интеграцијама.
Стратегија подршке развоју цивилног друштва на територији града Београда19) усмерена је на стварање услова да
становници/е Београда кроз ОЦД учествују у процесима доношења одлука, да сарађују са представницима Градске управе, не само
на изборима већ и у свим ситуацијама обликовања и доношења јавних политика. Да то није само пука парола уверева нас доношење
акционог плана за примену ове Стратегије, у коме се инсистира на
умрежавању удружења. Представљен је и рад СЕКО20) за грађанско друштво, медије и културу, а представници ОЦД су позвани да
учествују у консултативним процесима везаним за ИПА програмирање21) и за ЕУ интеграције.
Србија би, без обзира на “замор од проширења”, требало да
настави, не само да задовољава услове за чланство у ЕУ, већ и да
спроводи неопходне институционалне, политичке и привредне
реформе како би, током процеса европске интеграције, отворила
нове, веће могућности да користи средства помоћи које ова организација намењује кандидатима и потенцијалним кандидатима.
Компоненте Инструмента за претприступну помоћ - ИПА
2007-2013. су:
1. Помоћ транзицији и изградња институција
2. Прекогранична сарадња
3. Регионални развој
4. Развој људских ресурса
5. Рурални развој
19) Усвојена је на седници Скупштине града Београда, 9. марта 2012. године.
20) СЕКО - Секторске организације цивилног друштва; сектори: владавина права; реформа
државне управе; грађанско друштво, медији и култура; конкурентност; развој људских
ресурса; пољопривреда и рурални развој; транспорт; и животна средина и енергетика.
21) Инструмент за претприступну помоћ – ИПА 2007-2013. успостављен је Уредбом Европског савета бр. 1085/2006 од 17. јула 2006. године. ИПА програмирање подразумева: програмирања помоћи ЕУ, помоћ транзицији и изградња институција, прекограничне сарадње, регионалног развоја и развоја људских ресурса, руралног развоја, регионалног аспекта инструмената за предприступну помоћ - вишекорисничка ИПА и
децентрализованог система управљања фондовима ЕУ
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У надлежност Канцеларије за европске интеграције спада,
између осталог, усклађивање активности у области планирања,
обезбеђивања и коришћења донација, фондова Европске уније и
других облика развојне помоћи из иностранства, које се спроводе у
оквиру Сектора за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи. Канцеларија за европске
интеграције је државна институција, која има уплив на ОЦД и на
дистрибуцију средстава из ИПА фондова и на њој је велика одговорност за остваривање партнерског односа државе и ОЦД.
О месту и улози НВО у преговорима за улазак у ЕУ може се
говорити на два начина: 1 - противити се и искључивати сваки покушај НВО да се у овај процес укључе (оцењујући их као непријатеље и стране плаћенике) и 2 - залагати се за њихово партиципирање у преговорима (респектујући их као партнере). Спремни смо
да подржимо други приступ, уз сугерисање претходне контроле
НВО којима би се указало поверење. Треба бити реалан; у органима државне власти, комисијама, канцеларијама и сл. - на позицијама доносиоца одлука, не ретко се нађу људи који нису стручни за
то, али су ту због њихове партијске припадности. Истовремено, у
НВО које су се добро позиционирале у односу на државу, али и у
односу на ЕУ, у већини су људи који су врло стручни, који владају
страним језицима, одлично се служе рачунарима, оспособљени су
за управљање пројектима, истренирани за лобирање и вођење кампања; који су развили технике сензибилизације и заговарања; који
су успоставили неопходне везе са медијима и многим другим референтним домаћим и страним организацијама и институцијама;
који нису партијски оптерећени итд; - те су у значајној предности
као потенцијални преговарачи. Још када се томе дода да су НВО у
позицији да могу да аплицирају за ИПА пројекте22) и да, са добијеним значајним средствима, утичу на ублажавање појединих разлика између Србије и чланица ЕУ, нарочито кроз партнерски однос
који граде током реализовања пројеката са НВО из ближег и даљег
окружења, или са међународним мрежама и асоцијацијама; свако
довођење у питање укључивања НВО у преговарачки процес чини

22) Основа за сарадњу НВО и државе постављена је CARDS програмом ЕУ (2000-2006),
после самита у Солуну 2003. године, када је Европска комисија покренула Суседски
програм, између земаља чланица и кандидата за чланство у ЕУ. Србија је искористила
фондове за реализацију 174 пројекта. За 2009 и 2010. годину 43 НВО у Србији су
добиле 4 милиона еур из ИПА фондова ЕУ.

- 138 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2013 год. (XXV) XII vol=38

стр: 123-145.

се нерационалним23). У оквиру ИПА програма, предвиђена су средства у износу од 11,5 милијарди евра, а од тога је Србији намењено
1,4 милијарди евра за период 2007 - 2013. година.24)
На загребачкој конференцији25) одржаној под називом “Трансформације цивилног друштва на путу према Европској унији”,
између осталог је констатовано, да је рад цивилног друштва израженији у претприступном периоду за чланство у ЕУ, а да потом
губи на интензитету, али да зато јача сарадња са државним институцијама. Такође је речено, да се цивилно друштво у завршницама
преговора, око уласка у ЕУ, не укључује у преговоре и да је једно
од решења умрежавање организација и јачање њихових позиција
и утицаја. Како се у јануару 2014. очекује усвајање преговарачког
оквира и почетак преговора за придруживање Србије ЕУ, требало
би искористити хрватска искуства.

Отвореност Европе према НВО
Европа будно прати рад ОЦД, а у протеклих 15 година то чини
и Америчка агенција за међународни развој (USAID), утврђивањем
Индекса одрживости организација цивилног друштва (ИО ОЦД)
за централну и источну Европу и Евроазију.26)
У “Индексу” за 2012. годину констатује се да су још увек
присутна законска ограничења која спутавају развој цивилног
друштва, континуиране финансијске потешкоће, успорен развој
транспарентних мера, велики регионални диспаритети који прете
да зауставе или чак преокрену континуирани развој цивилног сек23) Стиче се утисак да је и држава ово схватила, јер је нпр. 25. октобра 2013. године,
Влада Србије усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса која реализују удружења. Измене су усвојене на иницијативу Канцеларије за
сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије која је пакет предложених
измена упутила Министарству правде и државне управе почетком јуна 2013. године.
24) Како изгледа годишња алокација средстава ИПА, дефинисана Вишегодишњим индикативним финансијским оквиром (МИФФ) за период 2007-2013. (у милионима евра)
може се видети на сајту: http://ec.europa.eu/enlargement/howdoes-it-work/financialassistance/planning-ipa_en.htm.
25) Конференцију је организовао Уред Техничке помоћи организацијама цивилног друштва
у Хрватској (TACSO), у сарадњи с канцеларијама земаља корисницама претприступне
помоћи ЕУ, у Загребу од 17-19. априла 2013, а било је око 120 учесника, међу којима и
из Србије.
26) “Индекс” прати развој ОЦД у 29 држава (сада је већ проширен на 60 држава), у протеклих 15 година и испитује опште окружење цивилног друштва, са посебним фокусом
на законско окружење, организационе капацитете, финансијску одрживост, заступање,
пружање услуга, инфраструктуру и слику у јавности.
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тора. На конференцији у Копенхагену 1993. године ЕУ је дефинисала критеријуме које би будуће чланице требало да испуне. Ту се
превасходно ради о испуњавању економских и политичких услова.
У оквиру EU IPA програма “Civil Society Facility 20112013” за Републику Србију, Делегација Европске уније у Републици
Србији, путем конкурса пружа подршку организацијама цивилног
друштва, финансирајући пројекте који доприносе демократији,
људским правима, социјалној инклузији и владавини права кроз
ефикасније грађанско учешће у формулисању политика, доношењу одлука и праксама на свим нивоима управљања у Републици
Србији. Ово је само још једна потврда да нису све ОЦД у истој
позицији и да није исти став ЕУ према њима. Атрактивне за финансирање и сарадњу су само ОЦД које могу значајније да утичу
на политику и на доносиоце важних државних одлука, сви остали
могу да се сналазе како знају. Да ли је то можда аргумент за оне
који говоре о невладиним организацијама као страним плаћеницима и шпијунима?
Важни догађаји на путу ка ЕУ:
1. Европски савет је 1993. г. у Копенхагену дефинисао критеријуме за чланство у ЕУ.
2. Србија је 22. децембра 2009. г. поднела захтев за приступање ЕУ.
3. Србија је 2. марта 2012. г. добила статус кандидата за чланство у ЕУ.
4. Европски савет је донео децембра 2013. одлуку да се Србији
додели статус кандидата за чланство у ЕУ.
5. Јануара 2014. ће бити утврђен датум усвајања преговарачког
оквира и почетка преговора за придруживање.

***
Улазак у Европу у ствари значи пристајање и на правила и
услове који нам се не свиђају и који често нису у нашем интересу. Кад год смо покушавали да се супротставимо неким таквим
захтевима искусили смо притиске и санкције и уследила су нова
условљавања. Тако смо већ сада у ситуацији да мало или нимало
не можемо одлучивати о нашим животима, нашем здрављу, нашој
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храни, нашој земљи (улазак у НАТО, увоз ГМО намирница, обавезне вакцине и производња лекова, реформе у просвети, укидање
националних банака, продаја највећих предузећа, доношење бројних закона, сарадња са Хашким Трибуналом, губитак Косова...).
Зато научна и стручна јавност све чешће и оправдано поставља
питање: Да ли Европа ИМА алтернативу и да ли је време за озбиљно разматрање предности Србије у евроазијским интеграцијама?
Свесни смо и озбиљне опасности да ће политичке, административне и друге разлике наставити да увећавају асиметрију
у развоју земаља у региону и да ће се тиме успоравати започете
евроинтеграције27). Полазећи од схватања да се сазревање једног
друштва, на путу развоја демократске јавности и институција, постиже кроз партиципативно доношење одлука о свим, а посебно
највећим друштвеним проблемима и питањима, као и да одсуство
учешћа грађанства у оваквим процесима легитимише недемократски карактер политичког система, а усвојена решења чини неодрживим, Биро за друштвена истраживања је позвао организације
цивилног друштва да се поред заговарања и јавних расправа, активирају и изврше притисак у правцу укључивања цивилног друштва
не само у дефинисање приоритета већ и у могуће позитивне доприносе у напредовању започетих преговора о Косову28). Искуство и
отвореност за сарадњу, опредељење ка савременим моделима деловања и изражавања, проактивност и бројни други капацитети
актера цивилног сектора, квалификују управо НВО за преузимање
активније улоге у процесима демократизације, европских интеграција, регионалног развоја и помирења. Србија би у свим јавним
политикама требало да укључи цивилни сектор, а посебно када су
у питању евроинтеграције.
Остаје констатација да су ОЦД значајан демократски и политички ресурс Србије, али и веома моћан инструмент у рукама
великих сила које финансирањем његовог рада могу условљавати
методе и циљеве његовог деловања, које често није и у интересу
Србије. Зато је на држави да се озбиљно позабави трећим секто27) До истог закључка су дошли и учесници регионалне конференције, одржане 19.
новембра 2013. у Београду, под називом Место и улога цивилног сектора у савременој
култури Србије и региона, а у организацији асоцијације Независна културна сцена
Србије (НКСС)
28) О “Платформи” за преговоре око Косова и укључивању у преговоре ОЦД прочитати
више на сајту: http://www.birodi.rs/index.php?option=com_content&view=article&id
=104:ukljuiti-organizacije-civilnog-drutva-u-formulisanje-platformi-za-pregovore-okokosova&catid=1:aktuelnosti-vezane-za-biro, od 16.01.2013.
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ром, да финансијским и идеолошким упливом на његов рад и легалним видовима контроле ограничи или чак преусмери могуће
негативне стране утицаје, те да ОЦД постану истински партнери
државе у остваривању националног интереса и пројектованих евроинтеграција.
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Dragana Dinic
THE ROLE OF CIVIL SOCEITY ORGANIZATIONS
IN EUROPEAN INTEGRATION
Resume

This paper is to draw attention to the position and
role of civil society in Serbia and the openness of
the local / state government to cooperate with those
organizations. Authors who have been dealing
with CSOs issues largely have been limited to
the chronology of their formation, organizational
structure and their relationship to the state. The
focus of this work will be just, the third dimension.
Is democratic, multi-party state has an interest in
establishing a constructive dialogue with the CSOs
or to distance itself from them? Will a strong and
well-organized CSO allow significant rationalization
especially in negotiations for joining the EU, or in
the realm of social policy depends on the relationship
between state and local governments towards them.
The relationship of the international community
towards the CSOs can be characterized as a
«benevolent». Willingness to fund the work (ie
projects) civil sector by international funds, to elect
representatives of CSOs and participate in the work
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of important organizations, working groups and
forums of the EU, according to the CSO important
democratic resource, not sufficiently recognized and
utilized.
Key words: CSO, the Euro-integration, constructive
dialogue, partnership, Office of Civil Society
Organisations.
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СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЖЕНСКОГО ТРУДА В 
ФОРМИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
Аннотация
В 1960-1970-х гг. во многих странах с различными эко
номическими и политическими системами женщины
составляли основной прирост рабочей силы. Особен
ности и проблемы  женского труда, как показывает
автор статьи, изучались на научной основе в СССР.
Советский опыт позволял изучать мотивы и законо
мерности труда женщин, что способствовало ста
новлению международной политике гендерного равен
ства.
Ключевые слова: Советский опыт, женский труд,
особая категория работников, нормы организации
труда.

V

1960-1970-х гг. массовое вовлечение женщин в общественное
производство стало заметным явлением во всем мире. В 1965
г. удельный вес занятых женщин в общей массе женщин трудоспо
собного возраста составлял в США 26%, Великобритании – 32%,
Франции – 28%, Швеции – 36%.1)
Анализ социально-экономических условий и специфических
условий и мотивов, побуждающих женщин трудиться вне дома,
превратился в предмет научного исследования социологов, эконо
1)

Е.Ф. Малевич, «Три этапа эволюции женской занятости в развитых индустриальных
странах», Женщина в российском обществе, 1996, № 3, стр. 8.
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мистов, историков. «Одной из самых драматических перемен в
последние годы стало увеличение числа женщин, вовлеченных в
трудовою деят ельность» - так оценивал социолог Н. Дж. Смелзер
эту новую общественную ситуацию.2)
В Северной Америке (Соединенных Штатах и Канаде) на
долю женщин приходилось около 60% прироста рабочей силы в
период между 1950-1975 гг. В большинстве европейский стран с
рыночной экономикой на долю женщин приходилось более 50%
прироста рабочей силы. В странах Восточной Европы с централи
зованным плановым хозяйством в рамках социальной политики и
для удовлетворения потребностей экономики в значительной мере
поощрялось участие женщин в производительном труде. В резуль
тате этого на женщин приходилось около 80% прироста рабочей
силы в период между 1950 и 1975 годами.
Известно, что в 1970 г. 92,5% всех трудоспособных женщин в
СССР были заняты общественно полезным трудом или учились в
различных учебных заведениях.3)
Таким образом, страны с разным экономическим устройством
одновременно столкнулись с необходимостью регулирования жен
ского труда: как обеспечить равную оплату за равный труд, как
помочь женщине совмеща ть обязанности работницы и домашней
хозяйк и, как определить круг таких профессий и видов занятости,
которые не нанесут вреда женскому организму? Советский опыт
изучения мотивов и закономерностей труда женщин привлекал к
себе все больше внимания.
Стремление советских женщин к общественному труду имело
экономическое обоснование. Не смотря на рост средней заработ
ной платы рабочих и служащих с 1940 по 1980 более чем в 5 раз,
уровень потребления советской семьи возрастал таким образом,
что заработная плата женщины оставалась необходимым вкладом
в семейный бюджет. Становление общества потребления в буржу
азных странах также диктовало экономическую необходимость в
дополнительном женском заработке: в американских семьях с до
ходом до 10 тысяч долларов в 1978 г. работало в полтора раза боль
ше женщин, чем в семьях с доходом свыше 10 тысяч долларов.4) Э.
2)
3)
4)

Н.Дж. Смелзер, Социология,. Москва, 1998, стр.144.
100 интервью с советскими женщинами, Сост. И. Авраменко, Е. Щагина, Н. Яшина,
Москва, 1975, стр. 18.
Е.Ф. Малевич, «Три этапа эволюции женской занятости в развитых индустриальных
странах», Женщина в российском обществе, 1996, № 3, стр. 9.
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Гидденс считал женскую работу по найму фактором воздействия
на семью и брак, указывал на изменение мотивации трудящи
 хся
женщин: «Хотя работающ
 и
 е замужние женщины, как правило,
имеют менее значительную работу, чем их партнеры, они имеют
большую экономическую независимость, чем домашние хозяй
ки. Многие из этих женщин по-прежнему считают свою зарплату
«дополнением» к заработку мужа; этот заработок расценивается
обоими как основной источник дохода. Тем не менее, все большее
число женщин вместо того, чтобы довольствоваться ролью домо
хозяек, начинают относиться к служебной карьер е как к основно
му движуще му началу своей жизни».5)
Результаты исследования, проведенного в 1974 – 1975 гг. со
трудниками Института охраны труда ВЦСПС на четырех предпри
ятиях в г. Иваново показывали, что основными мотивами профес
сиональной работы женщины считают: необходимость в дополни
тельном заработке (43%), желание быть в коллективе (28%), стре
мление участвовать в общественном труде (22%) и желание быть
материально независимой (7%).6) Советские исследователи под
черкивали различия в мотивациях работниц с высокой и низкой
квалификацией и утверждали: «…Со временем, когда женщина
становится полноправным участником производства, осваивается
в новой для себя обстановке… на первый план выходит удовле
творенность хорошим рабочим коллективом, самостоятельностью
в труде, возможностью работать творчески, инициативно»7).
Для сравнения следует отметить, что на международной кон
ференции на тему «Труд матери», организованной Международ
ным союз ом организаций по вопросам семьи 10-16 июня 1961 г.,
причинами профессиональной работы матери вне дома были на
званы: экономические – недостаток средств; социальные – обще
ственное давление; психологические – стремление к гармонично
му развитию и приобщению женщины к общественной жизни8).
Объявление Международного года женщины вызвало в СССР,
начиная с 1975г. волну научно-исследовательского и государствен
ного интереса к положению трудяще йся женщины. Возникло осо
знание того, что женщины – особая категория работников. Важно
5)
6)
7)
8)

См.: Э. Гидденс, Социология, Москва, 1999.
Э.С. Новикова, В.С. Языкова, З.Л. Янкова, Женщина. Труд. Семья (социологический
очерк), Москва, 1978.
Б.М. Левин, Мотивация женского труда, Москва, 1970, стр. 2.
ГА РФ, Ф. 7928, Оп. 3, Д. 430, л. 25.

- 151 -

Татьяна Мищенко СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ...

не только предоставлять им равные права, но предоставлять во
зможности их осуще ствления. Оказалось, что женщинам свой
ственен даже особый травматизм: они не склонны самостоятельно
нарушать технику безопасности, но получают травмы там, где в их
отношении нарушаются нормы организации труда. В 1976 г. уро
вень общего травматизма среди женщин в 2,5 раза, а смертельного
был в 8 раз ниже, чем среди мужчин.9)
Комиссия по вопросам труда и быта женщин, охраны мате
ринства и детства, созданная двумя палатами Верховного Совета
СССР инициировала ежегодные смотры и проверки условий труда,
быта и отдыха трудящихся женщин на промышленных предприя
тиях, в сельском хозяйстве, на флоте, в сфере народного образова
ния и здравоохранения. К 1978 г. во Всесоюзном смотре приняло
участие около 90% коллективов предприятий и организаций. Из
трудовых коллективов поступило свыше 600 тысяч предложений,
из которых самыми популярными были требования отдельных по
мещен
 ий для женщин (раздевалки, душа, комнаты отдыха), а так
же жалобы на неудобную спецодежду, не пригодную для работни
цы-женщины10).
Вскрылось повсеместное нарушение списка тяжелых и вред
ных работ, который действовал с 1932 г. на основе Постановления
Народного комиссариата труда (НКТ) СССР. Однако в годы Вели
кой Отечественной войны множество женщин было принято на
вредные и тяжелые производства, и в дальнейшем Постановление
НКТ СССР не соблюдалось. Так, в металлургической и машино
строительной промышленности женщины работали пультовщи
ками, сталеварами, вальцовщиками, на горячей прокатке металла,
вырубщиками, кузнецами, травильщи
 ками. В химической промы
шленности – абсорбщиками, башенщиками, где имели дело с ядо
витыми веществами. На предприятиях всех отраслей промышлен
ности женщин привлекали к загрузке топлива ручным способом,
назначали кочегарами, на железнодорожном транспорте женщины
допускались к работе тормозильщи
 ками, сцепщиками на разгруз
ке угля из вагонов вручную11). К тому же, многие женщины были
задействованы на работах, где на их организм влиял комплекс не
благоприятных факторов, который ранее не был включен в спи
сок. Так, в начале 1970-х гг. в сельском хозяйстве было допуще но
9) ГА РФ, Ф. 7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 127.
10) ГА РФ, Ф. 5451, Оп. 27, Ед. хр.363, л. 5.
11) ГА РФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед. хр. 204, л. 1, 2, 23.
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к применению для защи
 ты растений около 200 пестицидов. На ра
боту с ядохимикатами и минеральными удобрениями в колхозах
и совхозах ежегодно привлекалось 70 тыс. человек, из них 80%
женщин. В результате у женщин, имеющих длительный контакт
с пестицидами, часто рождались недоношенные дети с малым ве
сом, а у матерей в грудном молоке обнаруживался яд ДДТ. Всего
из 839 видов сельскохозяйственных работ 148 являлись тяжелыми
и вредными12).
Госкомтруд СССР, Минздрав СССР, ВЦСПС в 1977г. подгото
вили для рассмотрения Советом Министров СССР предложений о
замене женского труда на тяжелой работе и на работе с вредными
условиями труда в Х пятилетке.
В 1978г. были подготовлены три списка:
-списка №1 производств, профессий и работ с тяжелыми и
вредными условиями труда, с которых подлежат выводу женщины;
-списка №2 производств, профессий и работ с тяжелыми и
вредными условиями труда, на которые запрещен прием женщин;
-списка №3 производств, профессий и работ, где по данным
органов здравоохранения могут работать женщины, но при усло
вии проведения в этих производствах и на работах соответствую
щего мероприятия по коренному изменению условий их труда13).
В 1978г. с тяжелых ручных работ и из производств с вредными
условиями труда было высвобождено (с предоставлением другого
места работы) 721 тыс. женщин, на 177 тыс. сократилось число
женщин, работающих в ночных сменах. Было переподготовлено
по второй профессии 1,8 миллиона женщин14). В практику пред
приятий «под нажимом государства» вошли договоры с научными
учреждениями об изучении производственных проблем женщин.
Так, например, Смоленский завод малогабаритных вычислитель
ных машин (МВМ) заключил договор со Смоленским институтом
физической культуры на исследование характера производствен
ных операций и рабочей позы, причин утомляемости и создание
рациональных режимов труда и отдыха, комплексов физических
упражнений15).

12)
13)
14)
15)

ГА РФ, Ф.7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 147.
ГА РФ, Ф.7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 147.
ГА РФ, Ф.5451, оп. 27, Ед.х. 323, л. 5.
ГА РФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед.х. 323, л. 66.
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Профессиональная структура женского труда в странах с раз
личным типом экономики к концу 1970-х годов обнаруживала
сходную тенденцию феминизации тех профессий, которые были
менее оплачиваемыми, непрестижными, отличались монотонным
трудом. Например, на Семинаре об участии женщин в экономиче
ском развитии района ЕЭК отмечалось, что в странах-членах Евро
пейской экономической комиссии с рыночной экономикой лишь
20% мужчин и более 60% женщин имеют следующие профессии:
санитарки и акушерки, преподаватели школ, конторские работни
ки, продавщицы, официантки, парикмахеры, горничные16). В про
фессиях, связанных с пищевой промышленностью, производством
напитков, текстильной промышленностью, женщины составляют
большинство в странах Южной и Восточной Европы.
Однако в СССР оказался феминизирован ряд профессий, тре
бовавших высокого уровня образования: «Существует группа спе
циальностей, где одинаково эффективно применение мужского и
женского труда, причем в ряде из них число женщин значительно
преоб
 ладает над числом мужчин. Это относится к учителям школ
(в 1974 г. женщины составляют 71%), врачам (70%).17) По перепи
си 1970 г. каждый третий инженер в СССР и 59% техников – же
нщин
 ы.18) Этот эффект связан во-первых, со сравнительно низкой
оплатой труда, во-вторых, со стремлением все большего числа со
ветских женщин получить высшее образование. Из доклада Ге
нерального секретаря ООН 1978 г. следует, что участие женщин
в профессиональной подготовке на третьем уровне образования
(высшем) в СССР составляло 52,6%, в Великобритании- 42%, в
США- 22,8%, в Испании -38%, в Югославии – 39%19).
Проблематизация изучения труда советских женщин во вто
рой половине 1970-х гг. вскрыла проблему низкой оплаты труда
учителей, врачей и других работников с высшим образованием.
Поиск решений видели в следующ
 е м:
- рациональная организации труда: «Исследования показы
вают, что врачи разных специальностей и средние медработники
значительную часть рабочего времени (до 40%) затрачивают на
16) ГА РФ, Ф.9553, Оп. 1, Ед.хр. 1345, л. 161 об.
17) Е.В. Ремизова, Некоторые правовые вопросы обеспечения женского равноправия в
СССР// Вестник Московского Университета. Серия XII/ Право,1975, №4, стр.13.
18) В.Н. Толкунова, Право женщин на труд в СССР, Москва, 1980, стр.33.
19) ГА РФ, Ф.7928, Оп. 3, Ед.х. 5052, л. 27.
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выполнение функций, которые могли бы выполнять менее квали
фицированными работниками».20)
- улучшение качественного состава кадров: «Целесообразно
ввести для учителей, проработавших свыше 10 лет, особую ква
лификационную категорию (высшую)…на основании уровня те
оретических и практических знаний, степени знакомства со спе
циальной литературой и знанием иностранных языков, изучения
смежных дисциплин.21)
- общее повышение заработной платы, сокраще ние разрыва в
оплате труда со средней в промышленности: «Если в 1965г. сред
немесячная зарплата в народном образовании была меньше, чем в
целом по народному хозяйству на 0,6%, то в 1978г. разрыв достиг
17,2%»22) .
Таким образом, перечень профессий, где сосредоточены же
нщины, был неодинаков для Западной Европы, США и стран Во
сточной Европы с плановой экономикой. Быстрое продвижение
советских женщин в различные профессиональные сферы позво
ляло советским идеологам доказывать на этом примере преимущ
ества плановой модели экстенсивной экономики: «…Дело в том,
что в Советской стране уже 20 лет как нет безработицы. Совет
ское производство – фабрики и заводы, железные дороги и вод
ный транспорт, различные культурные и учебные заведения – не
прерывно расширяется из года в год и требует все большего числа
рабочих, служащих, работников культуры и науки. Это означает,
что каждый год новые сотни тысяч мужчин и женщин… вливают
ся в различные отрасли народного хозяйства».23) Естественно, что
желая получить советские наработки по изучению влияния произ
водственных процессов на организм женщины (нормы переноски
тяжестей, допустимые уровень шума, освеще ния, температурный
режим) представители европейских и развивающихся стран стал
кивались с данной идеологической позицией24).
Особое значение имеет период 1960-х – начала 1980-х гг., ког
да благодаря «демократическому импульсу» участились междуна
родные встречи женских организаций социалистических и капи
талистических стран, имевшие важное значение для разработки
20)
21)
22)
23)
24)

ГА РФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 632, л. 10.
ГА РФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 289, л. 74.
ГА РФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 632, л. 11.
ГА РФ, Ф. 5823, Оп. 23, Ед.х. 163.
См.: ГА РФ, Ф. 9553, Оп. 1, Ед.х. 2570, л.3; ГА РФ, Ф.9553, Оп. 1, Ед.хр. 1345, л. 66.
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международных Конвенций ООН, а также инкорпорации прав же
нщин в национальные законодательства разных стран.
На Международном семинаре «Женщина в современном общ
естве» в Софии третьего – шестого сентября 1975 г. в выступлении
представительницы СССР Л.Р. Кудриной была высказана идея о
взаимном стремлении государства и самих женщин к изменению
своег о положения в обществе: «Широкое вовлечение женщин в
общественное производство отвечает не только коренным инте
ресам развития страны. Огромное значение имеет общественнополезный труд для самой женщины. Он является фундаментом ее
экономической самостоятельности, формирует ее социальную ак
тивность, политическую и нравственную зрелость, обуславливает
всестороннее развитие личности»25).
Представительницы социалистических стран демонстрирова
ли в своих выступлениях возможности государственной социаль
ной помощи женщинам, работающим по найму. Из выступления
представительницы ГДР А. Бергер: «При социальном законодате
льстве мы исходили из того, чтобы играть активную роль в про
фессиональной и общественной жизни и гармонически сочетать
эту роль со своими задачами как женщина и мать. В результате
этого сегодня в ГДР действуют следующие права: восемнадцать
недель отпуска по беременности и родам при полной заработной
плате и сохранения рабочего места на год; 40% всех детей до трех
лет, 80% всех дошкольников и 64% всех школьников с первого по
четвертый класс обслуживается в государственных учреждениях.
Родители должны заплатить только маленькую прибавку»26).
Резко полярными выглядят выступления на семинаре в Софии
представительниц Греции и Кипра. «… Женщины в Греции пред
ставляют 30% трудового активного населения, из которого занято
в земледелии – 53%, в промышленности – 10%... Работающа я мать
особенно подвергается опасности увольнения, работодатели уво
льняют беременных, чтобы не платить пособия по материнству…
Мало детских садов и почти не суще ствует детских яслей. Напри
мер, в Фессалоники, с 600 тыс. жителями, есть одни государствен
ные женские ясли» 27).
Борьба за гендерное равенство (в том числе в сфере наемного
труда) стала одним из направлений деятельности ООН. В уставе
25) ГА РФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 53.
26) ГА РФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 53.
27) ГА РФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 72.
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ООН составители предусмотрели «равные права мужчин и женщ
ин». Через три десятилетия, когда женский труд и трансформация
традиционной семьи стали заметным явлением во всем мире, ста
ло очевидным, что деклараций о равенстве недостаточно для обес
печения женщинам равных прав.
Советский опыт изучения физиологических особенностей
труда женщин, его нормирования, профессиональных и социа
льных проблем имел определенный международный резонанс. В
1980 г. в Копенгагене во время Второй всемирной конференции по
положению женщин особое внимание было уделено социалисти
ческим странам: «В странах с централизованным плановым хозяй
ством имело место дальнейшее повышение роли женщины в ряде
различных областей. Женщины в этих странах активно участвова
ли в социальном и экономическом развитии и в других областях
общественной жизни своих стран. В странах с централизованным
плановым хозяйством был достигнут высокий уровень занятости
среди женщин, здравоохранения, образования, участия женщин в
политической жизни»28) [6, л.33 об].
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ПОЛОЖАЈ ГРАДОНАЧЕЛНИКА У СРБИЈИ 
И ФРАНЦУСКОЈ - УПОРЕДНА АНАЛИЗА**
Сажетак
Функција градоначелника неспорно представља камен
темељац у систему локалне самоуправе развијених др
жава. Реч је о инокосном извршном органу са којим
грађани уобичајено прво долазе у додир када је реч
о њиховом односу са јавним, односно државним вла
стима уопште. Штавише, може се рећи да квалитет
свакодневног живота грађана у многоме зависи од ин
ституционалних овлашћења, политичке моћи, као и
личних способности градоначелника који је замишљен
као ,,добар домаћин’’ своје заједнице. У овом раду ми
ћемо анализирати упоредном методом ову важну ин
ституцију, њен правни положај, законска овлашће
ња и политички утицај у нашој држави и Француској
кроз разматрање међусобних упечатљивих сличности
и разлика.
Кључне речи: градоначелник, председник општине, ло
кална самоуправа, овлашћења, извршни орган.

I

сторијски посматрано, локална самоуправа у својим првобит
ним традиционалним облицима претходи формирању држава
као облика глобалне политичке организације друштва.’’1) Логич
но, пре настајања самих држава требало је створити какве-такве
повезане и стабилне заједнице у локалној средини, које би онда

*
**
1)

Истраживач-сарадник,
Овај рад настао је у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство просве
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Петар Матић, Редизајнирање локалне самоуп раве, Институт за политичке студије,
2012, Београд, стр. 45.
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накнадним удруживањима хоризонтално допринеле стварању цен
трализоване политичке целине, то јест државе.
Материја која се разматра у овом раду припада области локал
не самоуправе и самим тим представља суверено право сваке зе
мље да самостално правно уреди ово питање. Формално гледано,
чак и у оквиру Европске уније оне имају велику слободу јер ,,ни
један акт комунитарног права не намеће обавезу државама члани
цама да развијају децентрализацију.’’2) Треба ли посебно истицати
политички значај функције градоначелника, независно од правне
анализе његових овлашћења и моћи? У једном броју случајева ова
дужност је дословно служила као својеврсна одскочна даска ка
вишим државним функцијама, чак и до положаја председника ре
публике, нарочито ако се радило о првим људима главног града.3)
Опасност која хронично прати однос власт-грађани, додуше пре
васходно на вишим нивоима власти, а односи се на познати фено
мен отуђења јавних, државних функционера од грађана у смислу
неувиђања њихових реалних потреба (што би неки рекли ,,пулс’’
народа) је свакако по природи ствари знатно мање присутан на ло
калном нивоу, иако ни овде није потпуно немогућ. Градоначелник
је по дефиницији у знатно тешњем односу са грађанима и њиховим
организацијама готово свакодневно и има често бољи увид у ствар
не потребе и недостатке своје локалне средине.

1. Француска
1.1. Уводне напомене

Када говоримо о функцији градоначелника, најпре тре
ба истаћи оно што се пословично ставља у први план кад је
Француска у питању, а то је огромна расцепканост француске
територије на приближно 37 000 општина, по чему је ова др
жава јединствен случај у Европи.4) Француску такође краси
2)
3)

4)

Мichel Verpeaux, Les collectivités territoriales en France, Dalloz, Paris, 4ème édition, 2011,
стр. 66.
Такви случајеви су забележени на пример у Француској (Жак Ширак), Румунији (Тра
јан Басеску), Португалу (Жорже Сампајо), Ирану (Махмут Ахмадинеџад)... Сви наве
дени политичари су били одређено време градоначелници својих престоница, а касније
и шефови држава.
Примера ради, Немачка која има 15-ак милиона становника више од Француске има не
колико пута мање градоначелника, а слично важи и за Велику Британију или Италију
које имају приближан број становника као Француска.
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такозвани монотипски систем општине још од Велике рево
луције 1789. То практично значи да је устројство и институ
ционални систем свих општина идентичан, што као решење
може и да чуди, имајући у виду огромне несразмере у броју
становника између појединих општина.5) С друге стране, оно
што према готово једнодушном мишљењу одликује францу
ску политичку класу су одређени конзервативизам и извесна
инертност у навикама и схватањима у вези своје улоге и ме
ста у политичком систему. Када притом у том контексту узме
мо у обзир мишљење једног француског градоначелника да
се ради о држави ,,која ментално треба да промени век’’,6) он
да је јасно да је конзервативизам прилично укорењен у свест
француских јавних функционера.
Функција градоначелника (maire) је једна од најстабил
нијих у целокупном политичком систему ове земље. Темељи
ове институције су постављени још у XIX веку, тачније зако
ном из 1884. под Трећом републиком (1870-1940). Може се
слободно рећи да основни постулати на којима функционише
институција градоначелника се нису суштински мењали од
наведеног периода па све до данас.
Градоначелник је неспорни шеф локалне егзекутиве. У
његовом раду му помаже одређени број помоћника (adjoint)
чији број није сталан, јер закон оставља слободу председни
ку општине да он самостално одреди број својих помоћника,
имајући првенствено у виду разлоге целисходности. Ипак, тај
број није наравно неограничен и мора се кретати у границама
до максимум 30% од укупног броја локалних одборника, док
минимум мора постојати бар један помоћник. Наравно, јасно
је да свака општина има своје специфичности и реалне по
требе које зависе од њене величине, броја становника, исто
ријских прилика, географских карактеристика, демографске
структуре, привредног развоја, саобраћајне мреже итд.

5)
6)

Тако на пример, постоје општине (тачније речено сеоца) која имају тек стотињак ста
новника, па до градова са више стотина хиљада становника.
Philippe Laurent, Décentralisation : en finir avec les idées reçues, L.G.D.J, Paris, 2009, стр.
58.
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1.2. Избор
Мандат градоначелника траје 6 година и није ограничен бројем
избора.7) За избор се тражи апсолутна већина гласова локалних од
борника, а уколико до ње није могуће доћи у два круга гласања, у
трећем кругу се приступа избору релативном већином гласова. За
нимљиво је притом да закон не захтева никакву посебну процедуру
кандидовања на ову функцију, већ се кандидатура може поднети у
било ком тренутку, па чак и пред евентуални трећи круг гласања.
Требало би истаћи чињеницу да градоначелник у Француској
није уставна категорија. Устав Пете републике набраја јединице
локалне самоуправе, али не помиње посебно њихове извршне и
представничке органе. Акт који на врло детаљан начин уређује
ову област је Општи законик о територијалним колективитетима
(CGCT) који је у више наврата био мењан и допуњаван.
Посебан проблем Пете Републике је гомилање функција, на
рочито од стране локалних функцион
 ера, а самим тим и градона
челника. Наиме, велики је број посланика који су истовремено и
градоначелници или пак председници департмантских или регио
налних савета, дакле постоји спајање мандата у законодавном те
лу и извршних функција на нижим нивоима власти (општинама,
департманима, регионима). Логично питање које се том приликом
поставља је да ли дотични државни функционери могу подједна
ко квалитетно обављати овако захтевне дужности истовремено на
локалном и централном нивоу. Значајна реформа у циљу забране
гомилања мандата је покренута 2013. године од стране председни
ка републике и чак усвојена у Народној скупштини, али се један
број сенатора показао непопустљивим, те је услед тога ова важна
реформа до даљњег одложена.

1.3. Овлашћења
У француској правној доктрини се посебна пажња традици
онално поклања разматрању појма јавног поретка (ordre public).
Овај, колико значајан толико и сложен појам, није погодан за ла
конско дефинисање кроз давање неког језгровитог и свеобухватног
7)

Вреди поменути пример појединих француских градоначелника који су обављали ову
функцију чак више деценија. Тако на пример, градоначелник Лиона Едуар Ерио (Edo
uard Herriot) је био на функцији, и то у два мандата (1905-1940, 1945-1957), чак 47
година! Дотични политичар за сада по томе држи апсолутни рекорд у Француској.
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одређења. Оно што је пак неспорно је чињеница да је градоначел
ник у вршењу своје функције дужан да првенствено обезбеди по
штовање и стабилност јавног поретка. У том циљу, као што ћемо
и видети, он располаже неким заиста значајним овлашћењима која
су тешко замислива и остварива код градоначелника у Србији.
Kључно питање код сваке функције је обим њених овлашће
ња, односно надлежности. У том контексту не треба заборавити да
је ,,права децентрализације она која се односи на овлашћења. Не
треба је мешати са децентрализациојом активности.’’8) Надлежно
сти могу остати на централном нивоу власти, али њихово врше
ње може бити измештено на различите делове територије. Овла
шћења градоначелника у Француској су у једној мери идентична
или бар сродна овлашћењима градоначелника у нашој земљи, али
морамо приметити да је његова институционална улога разновр
снија, а врло често и фактички положај јачи у односу на његовог
колегу у Србији. Услед бројности његових овлашћења овде ћемо
навести првенствено само оно што чини срж његових дужности.
Сходно томе градоначелник: 1) представља своју општину; 2) вр
ши именовање, проглашава напредовање, кажњава и санкционише
општинске службенике; 3) одобрава у коначном исходу општински
буџет; 4) заступа општину у случају судског спора; 5) стара се о
извршењу одлука општинског парламента; 6) потписује и изврша
ва уговоре; 7) стара се општинским трошковима; 8) задужен је за
очување јавног поретка.
Од свих наведених овлашћења, два се посебно истичу и при
влаче највећу пажњу: ,,шефовање’’ општинском администрацијом
и одржавање јавног поретка. Ова последња надлежност је она која
посебно у први план ставља улогу градоначелника и даје му по
тенцијално велики утицај, па и моћ. Појам јавног поретка9) (ordre
public) како рекосмо привлачи велику пажњу француске доктрине
јавног права и уобичајено садржи четири ,,компоненте’’: ред, си
гурност, безбедност и јавно здравље. Градоначелник је овлашћен
да предузме све мере (правне и фактичке) у циљу заштите и очу
вања јавног поретка (police municipale). Примера ради, он може
прогласити посебне зоне безбедности у оквиру своје општине, од
редити посебан режим кретања у датим областима, успоставити
рестриктивни режим продаје алкохолних пића, отказати поједине
8)
9)

Georges Dupuis, Droit administratif, Paris, 2007, стр. 241.
У нашем праву би овоме у великој мери одговарао појам јавног реда и мира.
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културне манифестације (филм, позориште...) у случају процене
нарушавања јавног реда и мира...
С друге стране, градоначелник није једини орган задужен за
јавни ред и мир на локалном нивоу. Поред њега, као представник
владе у департманима10), префект (préfet) наступа као својеврсни
корективни фактор у смислу додатне или допунске заштите јав
ног поретка. Тако, уколико мере које градоначелник предузме нису
довољне да обезбеде јавни ред и мир или пак нарушавање јавног
поретка пређе границе једне општине, прва следећа инстанца чија
се интервенција очекује, у сарадњи, подразумева се, са градона
челником и министарством унутрашњих послова, је управо пре
фект Републике. Улога градоначелника посебно долази до изража
ја у случају проглашења ванредног стања где ванредне мере бивају
примењиване.11)
С друге стране пак, нужно је напоменути да је француско пра
во укинуло институцију старатељства (tutelle) централне власти
над градоначелницима која се спроводила преко деловања префек
та. До 1982. године префект је имао практично неограничену моћ
према општинским актима, укидајући их потенцијално и због не
законитости, али и уколико процени постојање нецелисходности
дотичног акта. Међутим, у последње три деценије велики део тих
овлашћења над актима градоначелника су преузели управни судо
ви. Но, не треба мислити да градоначелник као локални орган не
ма никаква овлашћења да делује према представницима централне
власти. Напротив, према једној пресуди Државног савета (Conseil
d’Etat), врховног управног суда Француске, још из 1902. ,,градо
начелник може пооштрити у оквиру своје општине мере заштите
јавног поретка које је префект предузео на подручју свих општина
једног департмана.’’12) Сходно томе, он је тај који у крајњој линији
има пуну слободу процене у погледу потребе предузимања одре
ђених аката, као и њиховог домашаја и интензитета, под условом,
разуме се, да дотичне мере буду сразмерне реалним потребама одр
жања јавног реда и мира, као и поштовања општег правног оквира
и хијерархије аката.
10) Треба рећи да постоји и префект у француским регионима, али он овде није релевантан
за нашу тему.
11) Француско искуство са ванредним стањем је веома богато јер је оно у више наврата
било увођено (1958, 1961, 1985, 2005).
12) Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 16ème édition, Dalloz, Paris, 2007, стр.
63.
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Поред тога, као неспорни шеф локалне извршне власти гра
доначелник има слободу да већи део својих овлашћења пренесе
на своје помоћнике, а евентуално у немогућности да њих таком
ангажује, може пренети део надлежности и на локалне одборнике,
односно чланове општинског савета.

1.4. Престанак функције
Поред оног класичног, биолошког разлога (смрт), закон пред
виђа већи број разлога који могу довести до престанка функције
градоначелника. У том погледу врло је значајан утицај централне
власти, конкретно владе која у оквиру Савета министара (Conseil
des ministres)13) може предузети одређене казнене мере према гра
доначелнику и његовим помоћницима, као и према општинском
савету као локалном парламенту. Тако, градоначелник (као и ње
гови помоћници) може бити суспендован највише месец дана, али
исто тако и опозван одлуком Савета министара. Када је о суспензи
ји реч, она је обавезно праћена забраном обављања јавних функци
ја у трајању од годину дана рачунајући од дана изрицања суспен
зије декретом. С друге стране, овде је примењив канцеларијски
принцип у смислу политичке одговорности, тако да свака промена
градоначелника, независно од узрока, доводи обавезно до промене
свих његових помоћника.

2. Србија
2.1. Уводне напомене
Када говоримо о Србији, најпре треба учинити једну напоме
ну терминолошке природе. Ми смо наиме у наслову употребили
јединствен израз ,,градоначелник’’ услед економичности излагања
у тексту, али треба рећи да српски Закон о локалној самоуправи
(2007) користи појмове како ,,градоначелник’’, тако и ,,председник
општине’’, имајући у виду да у Србији постоје и општине и гра
дови. Дотичну материју у нашој земљи не регулише свеобухватно
13) Овај орган окупља једанпут недељно, најчешће средом, читаву владу на седници којом
председава Председник републике. На тај начин се обавља својеврсна координација
деловања целокупне извршне власти независно од тога да ли шеф државе припада ис
тој странци или коалицији као и влада, или су пак супротних опција (тзв. кохабитаци
ја).

- 165 -

Душан Гујаничић ПОЛОЖАЈ ГРАДОНАЧЕЛНИКА У СРБИЈИ И ФРАНЦУСКОЈ

никакав јединствен акт, нити је то уопште у плану, имајући у ви
ду нажалост слабу српску правну традицију што се склоности ка
кодификовању важних материја тиче. Према новом уређењу број
градова је значајно увећан у односу на ранију ситуацију када су
такав статус имали само Београд, Ново Сад, Ниш, Крагујевац и
Приштина. Данас је број градова у Србији већи од двадесет, јер су
такав статус добила места преко 100 хиљада становника.
Оно што је занимљивост наведеног закона је чињеница да он
de facto даје дефиницију јединице локалне самоуправе тако што
каже да територија за коју се она оснива ,,представља природну
и географску целину, економски повезан простор, који поседује
развијену и изграђену комуникацију међу насељеним местима, са
седиштем као гравитационим центром’’ (чл. 17, ст. 2). Иако начел
но ценимо напор законодавца да кроз неколико елемената пружи
одређење јединице локалне самоуправе, нисмо у потпуности си
гурни да је успео да успостави нарочито прецизне и кохерентне
критеријуме за оснивање општина или градова (а питање да ли је
то објективно и могуће...). Уопштено посматрајући, јединица ло
калне самоуправе је ,,административно-територијална јединица у
којој грађани одлучују о заједничким питањима од локалног знача
ја непосредно или путем органа који сами бирају.’’14) Закон о локал
ној самоуправи дефинише општину као територијалну јединицу
,,у којој се остварује локална самоуправа, која је способна да преко
својих органа самостално врши сва права и дужности из своје над
лежности и која има најмање 10.000 становника’’ (чл. 18). Додуше,
имајући у виду све специфичности Србије као земље, као и њен
релативно мали број становника, закон допушта изузетак у смислу
могућности оснивања општине и за територију са мање од 10.000
становника под условом да за то постоје ,,посебни економски, гео
графски или историјски разлози’’.
Што се града као локалне јединице тиче, он mutatis mutandis
врши све надлежности општине (као и оне поверене му законом), а
и његови органи су у великој мери идентични по структури, функ
цији и надлежностима са општинским.

14) Ратко Марковић, Уставно право - приручник за полагање правосудног испита, Службе
ни гласник, 2009, Београд, стр. 217.
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2.2. Избор
Председник општине, заједно са општинским већем, спада
у извршне органе општине. Њега бира скупштина општине као
представнички орган из редова одборника на период од 4 године
већином гласова од укупног броја одборника. Дакле, његов мандат
је за пуне две године краћи од његовог француског колеге, али ни
овде не постоји законско ограничење броја мандата који се могу
вршити. Начелно говорећи, дужина мандата државног службеника
врло често утиче на доношење поготово дугорочних политичких
одлука. У неку руку, што је његов мандат краћи, он је чешће склон
да своје одлуке и потезе гледа кроз призму временског фактора, у
смислу близине избора, односно евентуално поновног избора на
исту функцију. И обрнуто, ако му је мандат дужи, он би био у ста
њу да одређене акте и потезе разложније и темељније процени и
донесе. Наравно, јасно је да ми говоримо првенствено на нивоу
принципа, јер су у пракси свакакви случајеви и изузеци могући.
Председник општине је неспорни шеф локалне извршне вла
сти и читаве општинске администрације. У његовом раду му по
мажу заменик председника општине (нека врста општинског ,,ви
це-премијера’’ кога он предлаже а бира га општинско веће), као
и одређени број помоћника за одређене области (просвета, спорт,
култура, екологија, пољопривреда...) чији број закон ограничава на
највише три, док је у случају града то највише пет. Овде видимо
очигледну разлику у односу на француско решење где закон поста
вља клизно ограничење, односно максимум 30% од укупног броја
локалних одборника. Овакво решење нам делује сасвим прихва
тљиво и прагматично, имајући у виду пословични диспаритет у
броју становника општина у Француској, где свакако нису иден
тичне потребе сеоца од пар стотина становника с једне, и општина
од више десетина хиљада људи, с друге стране.
Што се тиче другог сегмента локалне егзекутиве, општинског
(градског) већа, оно фактички представља неку врсту општинске
(градске) владе. С обзиром да се на његовом челу налази председ
ник општине (градоначелник), то би значило да он обавља исто
времено и функцију и ,,председника’’ и ,,премијера’’ на локалном
нивоу .
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Посебан проблем у политичком смислу посматрано предста
вља однос градоначелника Београда и републичке Владе у случају
да припадају различитим странкама или коалицијама. Са те стра
не, иако стоји горе наведена тврдња о положају градоначелника
Београда као потенцијалној одскочној дасци ка вишим државним
функцијама, истовремено је и тај положај повезан са константним
притиском централне извршне власти на њега у случају припадно
сти другачијим опцијама. Политички значај функције градоначел
ника Београда је довео до тога да државна власт често настоји да га
различитим средствима ,,саботира’’ у његовом вршењу дужности,
а у крајњем случају и смени.15) Досадашње искуство у Београду
је показало да својеврсна кохабитација између два нивоа власти
тешко може бити мирољубива и опстати на дуже стазе. Потенци
јално врло моћна, а потенцијално такође и врло незгодна, функ
ција градоначелника престонице носи велике како изазове, тако и
ризике.

2.3. Овлашћења
не:

Закон таксативно набраја овлашћења председника општи

1) представљање и заступање општине; 2) предлагање начина
решавања питања о којима одлучује скупштина; 3) надгледа извр
шење буџета; 4) усмеравање и усклађивање рада општинске упра
ве; 5) доношење појединачних аката за које је овлашћен законим,
статутом или одлуком скупштине; 6) врши и друге послове утврђе
не статутом и другим актима уопште.
Поред свих ових, мање-више класичних градоначелничких
овлашћења, овај орган има такође улогу чувара законитости у
границама своје локалне јединице. Он има законску обавезу да
,,обустави од примене одлуку општинског већа за коју сматра да
није сагласна закону.’’16) Наравно, сасвим је лако замислити си
15) Случајеви смене Зорана Ђинђића из 1997. и Драгана Ђиласа из 2013. године о томе
недвосмислено говоре.
16) Узгред речено, формулација ,,да обустави од примене одлуку општинског већа’’ нам
језички делује прилично рогобатно. Са становишта добре законодавне технике, али
и исправног српског језика, би било правилније рећи ,,да обустави примену одлуке
општинског већа.’’ Или у члану 44 закона где се каже да је ,,председник општине на
редбодавац за извршење буџета’’, уместо на пример да је речено да ,,издаје наредбе за
извршење буџета’’... Али нажалост, номотехника је дисциплина којој се још увек не
посвећује довољна пажња у нашем праву. Доказ за то су и извесне језичке мањкавости
и у Уставу Србије из 2006.
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туацији у којој градоначелник није правне струке и самим тим у
објективној немогућности да адекватно реаг ује на евентуалну не
законитост. У том случају би на постојећу незаконитост требало
да му укаже пажњу или неко од чланова општинског већа или пак
секретар општине који је по дефиницији правник.
Закон такође изоставља при таксативном набрајању надле
жности председника општине једно фундаментално овлашћење
које се односи на именовање чланова општинског већа. Њихов број
је ограничен на максималних 11, а бира их скупштина општине
на предлог председника општине. То у основи значи да председ
ник општине има висок степен слободе да предложи чланове своје
,,екипе’’ са којом ће радити као персонификација локалне власти.
Када говоримо о надлежностима градоначелника, не можемо а
да не укажемо на један проблем који би се потенцијално могао ја
вити у одређеним ситуацијама. Наиме, давање (пре)великих овла
шћења градоначелницима, поготово дискреционих, може довести
до нарушавања једнакости грађана, као темељног правног начела
на којем почива савремени демократски поредак. Од деловања гра
доначелника зависи читав низ практичних, свакодневних питања
у општини (граду), као рецимо: режим продаје алкохолних пића,
јавно просјачење, рад угоститељских објеката, саобраћање и пар
кирање моторних возила, проституција, чак, у новије време, и но
шење појединих верских обележја (бурки, никаба...) и слично. У
тим случајевима није немогуће замислити да би градоначелник у
општини X другачије правно уредио неко од наведених питања ма
ње или више другачије у односу на градоначелника у општини Y.17)
Ту онда долазимо до нечега што је у доктрини јавног права неко
назвао ,,стварањем неизмерног броја микро правних поредака.’’18)
С друге стране, јединице локалне самоуправе уживају законом
предвиђену исту могућност међусобног повезивања, каква постоји
и у француском праву (intercommunalité). Тамо где се јави зајед
нички интерес, чија процена у пракси може да се прошири на разне
области деловања, локалне јединице, то јест њени органи и службе,
могу да се удружују са другим јединицама и њиховим органима и
службама и ,,удруживати средства и образовати заједничке орга
17) Тако, примера ради, у средини где је на власти либералнија политичка струја би рад
угоститељских објеката или однос према проституцији био свакако другачији, вероват
но блажи, у односу на средину где су на власти конзервативније снаге.
18) Anna Pirozzoli, ‘’Il potere di ordinanza del sindaco’’, Rivista telematica giuridica dell’Asso
ciazione Italiana dei Costituzionalisti, № 1/2011, стр. 6.
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не, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу
са законом и статутом’’ (чл. 88). Иста таква опција повезивања и
сарадње постоји и са територијалним јединицама других држава,
наравно у оквиру спољне политике Републике Србије и уз пошто
вање територијалног интегритета и правног поретка наше земље.

2.4. Престанак функције
Досадашња пракса показује да је у највећем броју случајева
вршење дужности градоначелника престајало политичким пора
зом односно губитком одборничке већине на локалним изборима.
До промене закона из 2007. године једна од релативно често ко
ришћених могућности је организовање локалног референдума у
случају да 10% бирачког тела у дотичном граду односно општини
то затражи путем петиције. До сада је било неколико случајева у
пракси одржавања таквих изјашњавања, а њихов исход је углавном
био да су локални челници добијали поверење већине грађана. Оно
што је такође важно напоменути је својеврсна заштита коју закон
пружа председнику општине чија смена није изгласана на иници
јативу одређеног броја (најмање трећине) одборника. Наиме, у том
случају ти исти одборници не могу поднети скупштини општине
поновни захтев за смену председника општине пре истека рока од
6 месеци рачунајући од претходног неуспешног покушаја смене.
То је истовремено и нека врсте политичке санкције за опозицију у
локалном парламенту која додуше постоји и на централном нивоу
власти у Србији када опозиција не успе да изгласа смену владе- у
том случају устав предвиђа могућност поновног гласања о повере
њу тек после 180 дана.

Закључна разматрања
Имајући у виду све речено, улога градоначелника у сваком по
литичком систему је незаобилазна и од кључног значаја за стабил
но функционисање локалне самоуправе. ,,Добар домаћин’’ своје
локалне заједнице, он је она прва карика између грађана-поједина
ца и државног апарата уопште, преко кога би требало да се решава
велики број питања и проблема у свакодневном животу грађана.
Управо због овакве централне позиције на нецентралном нивоу
власти стоји теза ,,да појединци ,препознатљиви’ у локалним сре
динама неретко могу надјачати политичке партије и кандидате који
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делују у ширем, националном окружењу.’’19) Наравно, колико год
улога градоначелника (председника општине) била потенцијално
оперативна у смислу реалног коришћења законских овлашћења, не
треба изгубити из вида питање локалних финансија односно при
хода од којих у многоме зависи целокупно остваривање улоге гра
доначелника. Занимљиво је притом, у негативном смислу речи, да
у Србији не постоји никаква организација или удружење које би
окупљало у свом саставу председнике општина у Србији, какво на
пример постоји у Француској у виду „Удружења градоначелника у
Француској’’ (Association des maires de France).
С друге стране, као неспорна се јавља чињеница после извр
шене упоредне анализе да функција градоначелника у Француској
има јачу институционалну улогу, шира овлашћења и фактички по
ложај у односу на његовог колегу у Србији. Није притом најважни
је, али свакако не и небитна симболичка димензија институције
градоначелника која је такође далеко израженија у Француској него
у Србији. То се огледа у томе што након 18 година вршења дужно
сти градоначелник добија почасно звање (honorariat) у Францу
ској. Исто тако, било би пожељно да се правни оквир који уређује
положај градоначелника буде устаљен у једном релативном дужем
временском периоду како ова важна институција не би потпадала
под утицаје тренутних политичких хирова или самовоља.
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Dusan Gujanicic
LA POSITION DU MAIRE EN FRANCE ET EN SERBIEANALYSE  COMPARATIVE
Résumé
Le rôle du maire est incontournable et est d’une gran
de importance pour le fonctionnement stable des collec
tivités locales. Il arrive même parfois que certains mai
res implantés depuis une longue date dans un milieu local
dépassent par leur notoriété certains hommes politiques
exerçant différentes fonctions au niveau national. Bien
sûr, nonobstant les compétences que la loi lui confère et
l’ampleur de ses pouvoirs, il ne faudrait nullement perdre
de vue que l’utilisation de ses pouvoirs dépend en grande
partie des finances locales dont dispose la collectivité en
question. D’autre part, soulignons le fait qu’en Serbie, à
la différence de la France, il n’existe aucune association
rassemblant l’ensemble des maires serbes en vue de faire
connaître leurs voix dans les domaines qui, d’une manière
ou de l’autre, les concernent.
De même, il nous paraît comme une conclusion inévita
ble que les maires en France ont un rôle institutionnel plus
favorable, disposent des pouvoirs plus élargis et ont une
influence de fait plus visible par rapport à leurs homolo
gues serbes. Sans entrer en particulier dans la dimension
symbolique du sujet, c’est-à-dire le fait que les maires en
France obtiennent le titre honoraire après 18 ans d’exer
cice de leur fonction. De même, il nous semble indispensa
ble que le cadre juridique concernant la fonction du maire
demeure stable et inchangé pendant une période suffisam
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ment longue pour qu’il ne soit soumis à des caprices ou
des velléités politiques.
Mots-clés : maire, administration locale, compétences, or
gane exécutif.

Овај рад је примљен 7. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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МЕХАНИЗМИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ 
ДЕМОКРАТСКЕ И ЦИВИЛНЕ КОНТРОЛЕ
НАД СЛУЖБАМА БЕЗБЕДНОСТИ
Сажетак
У савременим државама на почетку 21. века промена
глобалног безбедносног окружења довела је до пора
ста претњи као што су: пролиферација оружја за ма
совно уништење, међународни тероризам, међународ
ни организовани криминал, илегална трговина људима
и робом која подлеже контроли, масовна имиграција,
прање новца и сл. Ове претње доносе и нове изазове
у погледу функционисања система националне безбед
ности, а то се природно одражава и на нове сложе
ности у успостављању ваљаних механизама за њихову
контролу. У таквим околностима безбедносно-обаве
штајни системи морају да се прилагоде новонаста
лој ситуацији и да побољшају своју ефикасност. Ипак,
то ствара и потенцијалне претње равнотежи између
ефикасности система националне безбедности и ње
гове демократске и јавне контроле.
Кључне речи:  држава, демократија, национална без
бедност, службе безбедности, савремени безбедносни
изазови, цивилна контрола и надзор.

Уводна разматрања

P

ознато је да су терористички напади који су изведени у свету
почетком новог миленијума, а нарочито они „од 11. септем
бра 2001. интензивирали расправе у вези са тенденцијама које во
*

Докторант
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де ка смањењу транспарентности служби безбедности и слабљењу
ионако исувише неодређеног и нејасног система јавне контроле.”1)
Полазећи од посла којим се баве службе безбедности треба
ле би бити предмет одговарајуће демократске и цивилне контроле.
Пропитујући овај сложен друштвени феномен, сасвим разложно
намеће се као питање: да ли постоји универзални, општеприхва
тљив и примењив модел за њихову контролу? Многи истраживачи
покушали су да пронађу одговор на ово питање. Ипак, скоро сви
сложили су сеу једном: Не постојијединствен нити општепримењив
модел за демократску и цивилну контролу служби безбедности.2)
Начелно, постоје само општи обрасци и полазна начела, који би
моглибити заједнички за све службеу свету.
Даље, за ефикасну контролу и надзор, сами закони нису
довољни. Морају бити успостављени делотворни и јасни начини
и процедуре за тумачење и спровођење  донетих закона, али и
утврђен однос измеђунормативног и стварног.
Оно у чему се слаже већина научника и истраживача из ове
области: Ханс Борн, Филип Флури, Марина Капарини, Јанг Лин,
Тимоти Едмундс, Питер Гил,Овен Грин, ХејнерХанги, Мирослав
Хаџић и многи други3) -без обзира који обликконтроле у демокра
тским друштвима је доминантан, у већини земаља контролу
активности служби безбедности спроводе законодавне, извршне
и судске власти. Сваки сегмент контроле има своју специфичну
улогу и чини само један део у систему контроле, одговорности,
надгледања и надзора, чија је сврха да обезбеди законитост, пропо
1)
2)
3)

Види: Andrzej Karkoszka, “Security Sector Reform - the Concept, its Political Usefulness
and Growing Importance”, In: Сetting the 21st Century Security Agenda, Peter Lang publ.,
Bern, Switzerland, 2003, p. 84.
Опширније о томе: Intelligence Practice and Democratic Oversight - A Practitioner’s Wi
ew, Occasional Paper 3, DCAF-Intelligence Working Group, Geneva, July 2003, p. 37.
Већина од наведених су и сарадници Женевског демократског центра за контролу на
оружања (DCAF). DCAF је међународна фондација основана 2000. године на иници
јативу Швајцарске Конфедерације. Центар подстиче и подржава државне и недржавне
институције у напорима за јачање демократске и цивилне контроле оружаних и безбед
носних снага и промовише међународну сарадњу у овим областима. Центар сакупља
информације, врши истраживања у циљу идентификовања проблема, утврђивања на
учених лекција и предлаже најбоље праксе у области демократске контроле оружаних
снага и цивилно-војних односа. Он даје савете и подршку заинтересованим странама,
владама, парламентима, војним властима, међународним организацијама, невладиним
организацијама и академским круговима. Руководи се принципима неутралности, не
пристрасности, поштовања родне равноправности, као основу за подршку легитимним
одрживим процесима реформе. Седиште му је у Женеви са сталним канцеларијама у
Бејруту, Бриселу, Љубљани, Рамали и Тунису. Има преко 100 запослених из више од 30
земаља. Тренутно у чланству окупља 61 државу.
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рционалност иисправност за активности које службе безбедности,
због п
 риродесвога посла извршавају утајности. 
Изабране власти на основу уставних и законских овлашћења
одговорне су за функционисање служби безбедности. Основ
ни проблем који се у том ланцу појављује је „потреба за тајно
шћу“. Отуд и питање: Како обезбедити делотворну демократску и
цивилну контролунад службама безбедности, а да се истовремено
не повреди„принцип тајности“?
До средине 70-тих година прошлог века, за обавештајне и
безбедносне службе већине европских земаља, САД и Канаде,
могло се поуздано рећи да није постојала контрола законодавне и
судскевластинадњима. Наиме, ускоро свим демократским државама тога времена, сматрало се, а и у пракси је било тако, да је то
искључиво право извршне власти.
Такве службе, у многим земљама, попут САД, Канаде,
Аустралије,Велике Британије, СР Немачке,Француске, па и СФРЈ,
функционисалесу на основу уредби или декрета извршних власти
(најчешће поверљивог карактера).
Примера ради, парламентарни надзор националних служби
безбедности у СРНемачкојпочеоје да се спроводи 1978. године,4)
а увећини другихзападноевропскихземаља (искључујући Холандију у којој је нека врстаспољногнадзора уведенајош 1952. године), као и у Канади и Аустралији 1980-их, у Великој Британији тек
1994. године,5) а у Францускојјош није уведен.6)
Крај Хладног рата и нестанак блоковскеподеле света, предста
вљају нову фазу у развоју контролних механизама и надзорa
служби безбедности, која је започела у пост-комунистичким и
постконфликтним друштвима. Онасенарочито односила наземље
које сунастале распадом бившег Совјетског Савеза. Многе одњих,
посебно оне у Источној и Југоисточној Европи - су уз охрабрење
и помоћ западних демократија реформисале своје обавештајне и
безбедносне службе стављајући их, неке по први пут, у законски
оквир,под надзор извршних и законодавних власти.
4)

5)
6)

На основу Закона о контроли обавештајне делатности и Закона о контролним телима
од 11.04.1978. године. Опширније о томе види: Андеја Савић, Младен Бајагић, Безбед
ност света - од тајности до јавности (друго измењено и допуњено издање), Виша
школа унутрашњих послова, Београд, 2005, стр. 180-181.
Intelligence Service Act 1994, Chapter 13, 10, 26, May 1994.
Intelligence Practice and Democratic Oversight - A Practitioner’s Wiew, Occasional Paper 3,
DCAF, Intelligence Working Group, Geneva, july 2003, p. 42.
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Тај процес донео је и нове дилеме у текућем процесу реде
финисања концепта безбедности, јер је безбедност и безбедносне
студијеу ЕвропииСАД померио с бриге само за опстанакдржаве
(тврди приступ) на бригу за економско благостање и укупан пр
осперитет и, што је најважније, ставља појединца усамо средиште
пажње (меки приступ).7) Актуелизацији „меког“ приступа безбе
дности посебно су допринеле асиметричне претње безбедности
као што су тероризам и организовани криминал, односно процес
социјалне нестабилности, економски проблеми, проблеми у вези
с миграцијама, угрожавањем животне средине, пандемијама зара
зних болести идругим појавама и процесима који у традиционалном
концепту „тврде” безбедности нису препознавани као безбедно
сни процесиипојаве.
У већини источноевропских држава парцијалне реформ
е8) направљене су у изузетно тешким околностима пост-комуни
стичке транзиције. Новоуспостављени политички режими и инст
итуције,заједно са демократскимвредностима и нормама које их
потврђују, биле су крхке. Свеобухватне политичке промене ипроц
ес изведене лустрације, углавном је регрутовао непрофесионално
особље.Посебанфокус односио се на лојалност пост-комунисти
чким властима и непријатељству према претходном режиму. У
многим случајевима то је довело до губитка институционалног
капацитета, интерним поделама у службама безбедности и имало
је запоследице дубоке и често неконструктивнеполитизацијемеђу
запосленима. Да би обезбедиле правну основу, законске одредбе
врло често су на некритички, на несистематичан и чак на кон
традикторан начин копиране или нестручно импровизоване из
законодавстава развијенијих демократија.9) Наведени  проблеми
још више су погоршани недостатком демократске културе. Један
број некадашњих припадника служби безбедности, који је остао
7)
8)

9)

Више о томе види у: Richard Cohen and Michael Mihalka, Cooperative Security - New Ho
rizons for International Order, George C. Marshall Center, 2005.
Термин „Реформа сектора безбедности“ први пут је употребила у британском парла
менту Клара Шорт 1998. године, лабуристички посланик и министар за развој. Кон
цепт су касније, у оквиру теорије безбедносних студија, разрадили британски науч
ници на Краљевском колеџу у Лондону и на Брадфорд универзитету (Мајкл Кларк,
Ентони Форстер, Овен Грин, Тим Едмундс, Малколм Чалмерс, Дилан Хендриксон и
др).
Као пример могу се, рецимо, узети балтичке земље које су образац за комплетна за
конска решења у сектору безбедности преузеле од западних демократија. И поред тога
имале су озбиљних проблема, јер већи део тих решења није било могуће применити и
уклопити у националне оквире.
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без посла, затражио је запослење у приватним компанијама које се
баве пословима безбедности. Та појава резултирала је формирањ
ем паралелног безбедносног сектора,10) који је стварао озбиљан
проблем новоформираним службама у тим државама.11)
Дакле, у првој половини деведесетих година 20. века, у
пост-комунистичким земљама Средње и Источне Европе одвијала се транзиција, а један од њених приоритета била је депол
итизација инструмената политичке моћи и увођење демократске
и цивилне контроле над службама безбедности. Чак су се и у мн
огим земљама у развоју Трећег света дешавали процеси везани
за пост-конфликтну стабилизацију и обнову,  при чему је овим
процесима пажња усмерена на питања везана за функционисање
тог система. Стварање структура и механизама је заједничка
одлика таквог развоја, кроз које ће легитимне политичке власти

бити у стању давршеуправљање институцијама безбедности. 
Терористички напад од 11. септембра 2001. године нациљеве
уСАДможесеозначити као још један нови моменаткоји јеважан
у даљем развоју и реформи безбедносно-обавештајних служби у
свету. Већина земаља поучена горким америчким искуством своје
безбедносне системе, укључујући и службе безбедности, морала
је „устројити” (реорганизовати) према новим безбедносним
изазовима и претњама (међународном тероризму и нарастајућем
организованом криминалу, пролиферацији оружја за масовно
уништење, трговини људима и наркотицима). У таквим околно
стима службе безбедности, добиле су шира овлашћења, нарочи
то у примени одговарајућих мера, метода и поступака, које су у
директној колизији са прокламованим начелима о људским прав
има и с лободама.
Многе земље суочене са новим облицима безбедносних претњи
и чињеницом да се њима не могу супротстављати на дотадашњи
начин билесупринуђене на широку размену оперативних безбед
носних података иинформација са државама из свих делова света.
Међународна сарадња на плану благовременог идентификовања
потенцијалних безбедносних опасности добила је после наведених
10) Таквих примера било је у Бугарској, Румунији, Чехословачкој и неким државама из
бившег СССР.
11) О томе под тачком 63 говори и Извештај Венецијанске комисије, усвојен на 71 пле
нарној седници, у Венецији, 1. и 2. јуна 2007. године. Текс је доступан на: http://www.
venice.coe.int/ docs/2007/CDL-AD(2007)016-e.asp.
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терористичкихаката, потпуно нову и изузетно значајну димензију.
Истина, подаци добијени кроз сарадњу са страним партнерским
службама подлежу и одговарајућим правилима заснованим на
поштовању устројених договора и процедура о размени таквих
података и информација.12)
Тако су службе на основу безбедносних процена, добиле, већ
поменута, много већа овлашћења, нарочито у примени одговарају
ћих мера, метода и поступака, која су у директној колизији са
прокламованим начелима о правима и слободама човека. Ако се
службама безбедности дају превелика овлашћења за поступања у
интересу „обезбеђења мирног и просперитетног живота и благос
тања у одређеној друштвеној заједници”, онда се, сасвим разлож
но, намеће и потреба за успостављањем нових и још делотвор
нијих поступака и
 механизама за контролу тих овлашћења.
Да би биле делотворне, службе користе тајна средства и ме
тоде. Како би адекватно и благовремено се супротставиле новим
безбедносним ризицима и претњама од политичких власти захте
вају додатна овлашћења. Демократија, међутим, тежи транспаре
нтности у обављању јавних пословаи тражи стриктно поштовање
људских слобода и права. „Иако постоје да биштитиле безбедност
и имовину грађана и њихових политичких заједница у којима
грађани живе, у таквим околностима постоји и опасност да саме
службе постану потенцијални извор претњи“.13) Како би се све то
предупредило, владајуће политичке елите успостављају сложени
и комплам
 ентарни систем процедура и котролних механизама за
спречавање таквих могућности.
Тиме се жели осигурати подређеност служби безбедности
цивилним властима и општем интересу.Такав систем, демократске
и цивилнеконтроле, данасје прихваћенкао неизоставно обележје
демократског уређења. Уграђен је у уставе савремених држава,
12) Рецимо, на такав начин добијени подаци не могу се уступати на коришћење некој
другој служби безбедности. Одређеним законским или подзаконским актима регули
ше се њихово чување. У неким државама парламентарним одборима за контролу рада
служби није дозвољен приступ тим подацима. Такав пример имамо и у Канади и у
Аустралији. Чланови Одборa за одбрану и безбедност Народне скупштине Републике
Србије, на основу Закона о основама уређења служби безбедности, не могу од служби
безбедности, приликом непосредног надзора, „тражити податке и информације који су
прибављени разменом са страним службама и међународним организацијама”.
13) Hans Born, Democratic and Parliamentary oversight of the Intelligence Services, Practices
and Procedures, Working Paper Series, no. 20, Geneve, May 2002.
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ослањајући се,поред сопствених правних аката,између осталог, и
на бројна међународнадокумента.14)
О успостављеном систему контроле, коју омогућавају по
стојећа законска решења, недостацима и мањкавостима у њиховом
нормирању, као и о томе како сеупракси примењују над службама
безбедности у Србији, детаљније ће бити изложено у наредним
деловимаовог рада.

Шта је то демократска ицивилна контрола?
Кроз историју, било је много случајева злоупотребе моћи
од институција државне власти. Најчешће, то су билe оружане
снаге, које су се „отеле” контроли као најјачи  инструмент моћи.
Модерно доба донело је постепено јачање осталих институција
као што су полиција, а нарочито службе безбедности. Паралелно
са овим јачањем расла је и претња да ће наведене институције
вршити злоупотребе: насилно рушење владе је екстремна демон
страција мешања инструмената моћи у функционисање државе.
Постоје и други типичнији случајеви, попут утицаја на политички
живот, дискриминације унутрашњих противника, или остварење
неких посебних финансијских или економских користи. Домина
нтна улога некиход тихинституцијау политичком систему довела
је до социјалних криза и ширења негативних појава као што су
корупција и клијентализам.
    Предусловза демократски систем и зафункционисањетржишне привреде је демократска и цивилна контролаи јавни надзор
над органима државне власти. Први кључни задатак тих механ
изама јесте да спрече сваку манипулацију инструменaта моћи од
политичких група, које покушавају да остваре своје партикуларне
интересе. Други кључни задатак је да се онемогући свака потен
цијална злоупотреба тих институција од њихових чланова или
њихових старешина и руководилаца. На основу наведених чиње
ница, цивилно друштво и демократска држава стварају комплекс
формалних односа и неформалних правила како би се обезбеди
лo одговорно и транспарентно функционисање укупног апарата
моћи. У традиционалним демократијама и земљама које пролазе
14) Преглед нajзначајнијих међународних докумената о овој теми види у: Hans Born, Ian
Leigh, Making Intelligence Accountable: Legal standards and Best Practice for Oversight of
Intelligence Agencies, DCAF, University of Durham, Parliam
 ent of Norway, 2005.
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кроз процес демократске трансформације, једно правило је важ
еће - механизми политичке контроле и јавног надзора над оружаним снагама,полицијоми службама безбедности су предуслови за
ефикасну државну управу, и „угаони су камен“ за развој цивилн
ог друштва. У овом раду задржаћемо се искључиво на службама
безбедности.
У протеклих четрдесет година у Европи, Америци, a
спорадичноиу другим деловима света стално се поставља као пи
тање: какоустановити демократску и цивилну контролу над радом
служби безбедности.  Начелно, постојала су два основна разлога
за овe променe.
У земљама „старих” демократија (Северна Америка, Западна
Европа, Аустралија), главни подстицаји за промене у начину рада
служби безбедности били су  скандали у вези са злоупотребом
власти и права од стране служби безбедности. Истина, ово је
послужило као повод запарламентарне или судске истраге којесу
резултирале или доношењем нових закона илиизвршних налога и
установљењеновихмеханизама за контролу националних служби
безбедности.
Најпознатији примери истрага о незаконитом деловању и
прекорачењу овлашћења, у том периоду, биле су у САД. То су
конгресне истраге током 1975. и 1976. године, које су водили
сенатор Черч15) и заступник Пајк.16) Oдносиле су се на прекораче
ње овлашћења америчких служби безбедности (пре свих ФБИ и
ЦИА). Оне су резултирале формирањем (до тада непостојећих)
нових контролних телау оба дома парламента.17)Слична ситуација
и у Канади довела је до истрага (1977-1981) о незаконитим поступањима тадашње Канадске безбедносте агенције (РЦМП), која
15) Oдбор којим је председавао сенатор Черч (познатији као Черчов одбор) покушао да
примени „кривични стандард“ на домаћи обавештајни рад, ограничавајући истраге до
маће обавештајне службе на оне ситуац
 ије где је дошло до повреде закона или ће до
њега ускоро доћи. САД су усвојиле кривични стандард пошто је Черчов одбор утврдио
да је било доста примера инструис ања ФБИ од стране Беле куће за истраживање поли
тичких противника америчког председника. Поменути извештај никада није предочен
јавности.
16) Пајков комитет основан је ради спровођења јавних истрага о активностима америчких
обавештајних служби, које су се тицале злоупотреба и пропуста у раду. Комитет је 19.
јуна 1976. године усвојио закључке који су се односили на учињене пропусте у раду
служби безбедности.
17) у Сенату преко Изабраног комитета за обавештајне активности (основан 1976. године)
и Изабраног комитета за процену владиних операција у домену обавештајне активно
сти (основан 27. јануара 1975. године) и у Представничком дому преко Стално изабра
ног комитета за обавештајне активности (основан 19. фебруар а 1975. године).
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је поверена МекДоналдс Комисији.18) У Аустралији због злоу
потреба и прекорачења овлашћења који су током осамдесетих
година потресали ову државу у вези са радом националне службе
безбедности (1976-77, 1984-85) истрагеје водио судија Хоуп.19)
Поменуте истраге резултирале су доношењем нових зако
на (Канада и Аустралија) распуштањем служби безбедности
(Канадa), формирањем нових парламентарних контролних тела
(САД, Канада, Аустралија) и успостављањем нових процедура за
контролу законитости у раду од стране парламената, влада и су
дова. У неким државама (рецимо у Канади) тај процес је убрзао
и формирање неких других контролних институција (независни
комесарза истраге опоступањима служби безбедности)исл.
У другим деловима света, овај помак је био централни, а
понекади болни, аспектдемократизацијеранијих ауторитативних
цивилних и војних режима. На пример, Франкова смрт,1976. године, убрзала је демократизацију у Шпанији, која је подразумевала
и демилитаризацију служби безбедности. Војна управа у Брази
лу престала једа постоји 1985, аНационална обавештајна служба
(SNI), у којом је доминирала војска, као део континуираног процеса
демилитаризације, замењена је тек 1990. године. Исто тако, у Ју
жноафричкој Републици током 1993. и 1994. године извршена је
коренита трансформација безбедносних служби. Главни примери
ове транзиције, од 1989. године, су земље бившег Варшавског уговора.20)
18) Комисија је основана 6. јула 1977. године. На челу комисије био је истакнути суди
ја Дејвид Каргли Мекдоналд. За време мандата (1977-81) сачинила је три извештаја.
Први извјештај: „Безбедност и информисање“ (26. новембар 1979); Други извјештај:
„Слобода и безбедност у складу са Законом“, 2 тома (23. јануар 1981.) и Трећи из
вештај: „Одређене активностиКраљевске канадскекоњичке полиције (РЦМП)ипита
ње увида Владе у те активности“ (15. мај 1981). Додатак трећем извештају објављен
је 30. јануара 1984. године. Извештаји Комисије препоручују да је полиција у обавези
да поштује закон и да за отварање приватне преписке и мејлова мора бити претходно
обазбеђено правосудно овлашћење од суда. Главна препорука је да се расформира
дотадашна служба безбедности која је била саставни део Канадске краљевске коњичке
полиције и да се формира потпуно нова цивилна служба безбедности. Ова препорука
резултирала je оснивањем Канадске Безбедносно-обавештајне службе (ЦСИС), почет
ком 1984. године.
19) Спроведене истраге допринеле су доношењу нових закона и успостављању чвршћих
механизама за контролу законитости у поступању. Комисијом је руководио истражи
тељ Хоуп (Justice Robert Hope).
20) Варшавски пакт или Варшавски споразум, званично назван Споразум о пријатељ
ству, сарадњи и узајамној помоћи, био је војна организација централноевропских и
источноевропских социјалистичких земаља. Успостављен је 14. маја 1955. године,
да би одбио могући напад НАТО (који је створен у априлу 1949). Стварање Вар
шавског пакта је било изазвано укључивањем поново наоружане Западне Немачке у
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Док су скандали или процес демократизације били подстицаји
за промене у регулисању рада и контроли служби безбедности,
главни нагласак у процесу реформибио је на постизању вишег степена законитости у раду служби. У том смислу тежиште је било на
прибављању делотворних обавештајних информацијадокје уопштени правац промена био ка бољој контроли и повећаној одговорности служби. Тиме је избегнута опасност да оне, као раније, буду
усмерене ка н
 адгледањуполитичкихпротивника.21)
Демократија подразумева грађанску претежност у командо
вању „апаратима силе” - све што је мање од овога одређује као
непотпуну демократију.22) Али шта тачно значи демократска и цивилна контрола и како је можемо појмовно одредити? Уопштено
узевши, ми посматрамо државни систем демократског надзора
као производ њеног система владавине, њене политике, историје и
културе. Осим тога, будући да постоји много различитихкултура и
политичких система, постојитакође и мноштво различитих норми
и пракси демократске контроле. “Следствено томе, било то добро
или лоше, не постоји само један нормативни модел демократског
надзора. Присутно је најмање неколико модела, од којих неки
делују као да су контрадикторни другима.”23) Имајући ово у виду,
сасвим разложно намеће се питање: Како се демократска и циви
лна контрола може појмовно и суштински одредити или дефини
сати?

Одређењезначењапојмова: „контрола“ и „надзор”
У последњих двадесетак година појавило се обиље литер
атуре о демократској и цивилној контроли служби безбедности.
Приметно је даона обилује различитим приступима и тумачењима
у одређивању терминолошких појмовакоји упућују на улогудржа
НАТО, усвајањем Париског споразума. Пакт је постојао током Хладног рата, све до
колапса комунистичких земаља у Европи и политичких промена у Совјетском Савезу.
Варшавски пакт је званично распуштен у јулу 1991. године. Чланице: СССР, Бугарска,
Румунија, Мађарска, Пољска. Чехословачка, Албанија (напустила 1968), ДР Немачка
(напустила 1990).
21) Види о томе у: Pitter Gill, Democratic and Parliamentary Accountability of Intelligence
Services after September 11, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
(DCAF), Working Paper No. 103, Geneвa, 2003.
22) Види: Edward N. Luttwak, “From Vietnam to ‘Desert Fox’: Civil-Military Relations in Mo
dern Democracies”, Survival, Vol. 41, No 1, 1999, str. 99-112. – B. Grbić
23) Види: Hans Born, Democratic Oversight of the Security Sector: What Does it Mean?, DCAF,
Working Paper No. 9, Geneva, April 2002, p. 1.
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вних и недржавних актера у активности служби безбедности, па
самим тими у успостављању демократске ицивилне контроле.Сви
ти концепти, ма колико били различити, садрже у себи синтагму
„демократска и цивилна” и односе се на демократску и цивилну
контролу рада сектора безбедности, па самим тим и служби без
бедности.
Под контролом се у најширем смислу подразумева оцена
постигнутог резултата. У ужем смислу, контрола подразумева по
себну активност трајног праћења реализације постављених задат
ака и упоређивање остварених резултата са постављеним циљем,
уз могућност исправке у случају одступања. На основу овога
можемо рећи да, контрола представља једну трајну активност
посматрања и оцењивања туђег рада. Када говоримо о контроли,
намеће се, у пракси, термин надзор, који представља синоним 
израза контрола, али није редак случај да се употребљавају и са
различитим значењем.
Тeрмин нaдзoр нajчeшћe се oдрeђуje кao: нaдглeдaњe, вoђeњe
рaчунa o кoмe или чeму, службa и бригa o чувaњу рeдa, зaкoнa, o
вршeњу послoвa и сл.
У стрaнoj тeрминoлoгиjи, нaдзoр je вeoмa чeстo синoним тeрмину кoнтрoлa. Taкo нпр.уeнглeскoj тeрминoлoгиjизa oзнaчaвaњe
нaдзoрa кoристи сe нeкoликo тeрминa - supervision, custody, care,
aли и тeрмини control и inspection. Taкo друштвeни нaдзoр сe
прeвoди кao social sуpervision, прaвo нaдзoрa - right of inspection,
врхoвни нaдзoр- superintedance.24)
У фрaнцускoj тeрминoлoгиjи, зa oзнaчaвaњe нaдзoрa, тaкoђe
сe кoристе нeкoликo тeрминa - surveillance, garde, controle, gard
iennage, inspection. Taкo друштвeни нaдзoр сe прeвoди кao surve
illance sociale, прaвo нaдзoрa - droite regard, а врхoвни нaдзoр surintendance.25)
У eнглeскoмjeзику тeрмин кoнтрoлa сe нajчeшћe oзнaчaвa кao
control иимa три знaчeњa:кoнтрoлa, нaдзoр ивлaст.
24) Прeмa рeчнику прaвних тeрминa - supervision имa три знaчeњa: нaдзoр, нaдглeдaњe,
нaдзирaњe, a тeрмин custody тaкoђe имa три знaчeњa; чувaњe, стрaжa и нaдзoр, дoк
тeрмин care oзнaчaвa: чувaњe, нaдзoр и пaжњу.
25) Прeмa рeчнику прaвних тeрминa, surveillance имa три знaчeњa: нaдзoр, нaдглeдaвaњe
и нaдзирaњe, тeрмин garde тaкoђe имa нeкoликo знaчeњa: чувaњe, стрaжa, нaдзoр,
пaжњa; a тeрмин gardiennage имa двa знaчeњa: чувaњe и надзор.
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      У фрaнцускoм језику - кoнтрoлa сe нajчeшћe прeвoди кao
- controle и oзнaчaвa нajчeшћe: кoнтрoлу и нaдзoр. Кao штo сe
мoжe примeтити, у фрaнцускoм jeзику, тeрмин controle je вeoмa
нeoдрeђeн и у ширeм смислу мoжe бити синoним другим тeрмини
мa кao штo су: inspection, regulation, verification.
Интересантномишљење у појмовном одређењу ових термина
износи Зоран Р. Томић.26) Према његовом становишту, контрола зн
ачи исто што и надзор, али је могуће и нијансирање тог значења.
Тако, није погрешно рећи да је код надзора, у поређењу са
контролом, тежиште више на сталности, континуитету.27) Ипак,
и надзор и контрола подразумевају субординацију њихових
вршилаца. Обе појаве имају одређен предмет и укључују утицај
надзорног, контролног органа на лице које трпи надзор, односно
контролу. 

Међународнистандарди за демократску 
и цивилну контролу служби безбедности
Већина држава са простора Источне и Југоисточне Европе ушле
су у процес транзиције, а да нису имале нити демократску, нити
друштвену, нити политички утемељену традицију демократске
и цивилне контроле сектора безбедности.28) Из тих разлога нису
ни постојале довољне нити потпуно јасне правне претпоставке за
реформу служби безбедност и, од којих је демократска и цивилна
контрола само једна али и суштинска компонента. Ако поглед
амо међународно право ни оно није пружило много у давању и
одређењу основних смерница за дефинисање и успостављање
нових механизама.
Већина ранијих докумената међународног карактера, поче
в од Повеље УН, докумената Савета Европе, ОЕБС, као и бројни
међународни споразуми и разноразне конвенције нигде и не по26) Види: Зоран Р. Томић, „Нормативна полазишта за цивилну контролу војске и полици
је”, у: Демократска и цивилна контрола војске и полиције у СРЈ (приредио Мирослав
Хаџић), ЦЦВО, Београд, 2001, стр. 11.
27) Исто, стр. 11, prema: G. Lescuyer Le controle de l’Etat sur les enterprises nationales, Paris,
стр. 35-36, глагол „surveiller” - у односу на „controler” - указује у већој мери на једну
сталну акцију.
28) Види: Валериј Зоркин (члан Руске федерације), „European Commisson for democracy
through law (Вenice Commisson)”, Comments  on democratic oversight of special services
in Eastern Europe, Strasbourg, 10 May 2007, Сtudy, no. 388/2006.
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мињу демократску и цивилну контролу. Истина, први такав
политички документусвојен је на састанкудржава-чланица ОЕБС
у Будимпешти 3. децембра 1994. године, под називом: Кодекс по
нашања о политичко-војним аспектима безбедности.29) Тако је
обезбеђена основа за почетак постављања правних норми у овој
области. 
Он истиче важност успостављања демократске и цивилне
контроле над свим апаратима који користе силу и тражи оддржава
- чланица да “демократску политичкуконтролувојних, паравојних
и унутрашњих снага безбедности, као и обавештајних служби и
полиције сматрају неопходним елементом стабилности ибезбедн
ости”. Тиме је наглашена потреба да се спречи злоупотреба ору
жаних снага, изнутра, односно стављенје нагласак на унутрашњу
димензију демократске и цивилне контроле.
У време када је интересовање за демократску и цивилну
контролу служби безбедности почело да се повећава, није посто
јао универзални теоријски модел или образац за то. У свету се
појављује обиље литературе писане на ту тему. На различитим
скуповима научници и практичари покушавају  да дефинишу
кључне актере, механизме и процедуре за успостављање цивилне
контроле. 
У теоријском смислу,према неким истраживачима, идејапотиче још од старих мислилацаиз грчке класичне филозофије и познатог Платоновог питања, “Ко чува чуваре?”. Значајна полазнатачка
моглабибити и у студији СемјуелаХантингтона“Војник и држава” (из 1957. године),30) који уводи поделу на субјективну и обје
ктивну цивилнуконтролу. Генерал Карл фон Клаузевицупознатом
делу “О рату” дао је теоријско образложење цивилне контроле,
односно да “војник мора да прихвати становиште да је политика
‘репрезентантсвихинтересаукупног друштва’и да им се као так
вима повинује“. Морис Јановиц мање тумачи цивилну контролу
29) Документ је политички и обавезујући за све земље чланице и има за циљ, како стоји у
глави 7, став 21. да „у сваком тренутку обезбеди и одржава ефикасно вођење и контро
лу својих војних, паравојних и безбедносних снага, на основу уставом успостављених
органа власти које имају демократски легитимитет“ и наглашава да „све земље уче
снице имају обавезу да успоставе контролне механизме који ће обезбедити да органи
власти испуне своје уставне и законске обавезе“, а да „оне (државе) ће јасно дефиниса
ти улоге и задатке тих снага и њихову обавезу да делују искључиво у оквиру устава“.
30) Поменута студија преведена је и објављена у Беогаду 2004. године, под насловом:
Војник и држава - Теорија и политика цивилно-војних односа, у издању Центра за сту
дије Југоисточне Европе, Факултета политичких наука и Дипломатске академије Ми
нистарства спољних послова.
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к ао државну или институционалну моћ, а више као социјетални
утицајкоји резултира интегрисаношћу војске удруштво. Суштину
цивилне контроле, по мишљењу овог познатог социолога, нечини
само владавина закона и традиција, већ и „професионални ста
ндарди које војска сама себи намеће и цивилне вредности које је
усвојила”.31)
Такође, најзначајније међународне институције попут
„Организације за ек ономску сарадњу и развој (ОЕЦД), Уједињене
нације (УН), Организација за европску безбедност и сарадњу
(ОСЦЕ), Парламентарна скупштина Већа Европе (ПАЦЕ) и
Међупарламентарне уније изричито и без изузетака сматрају да
обавештајне службе морају бити подложне демократским начинима провере одговорности”.32)
Парламентарна скупштина Савета Европе укључила се у ус
постављањеправних стандарда у овој области усвојивши у априлу
1999. године Препоруку о контроли служби за унутрашњу безбе
дност у државама чланицама Савета Европе;33)  у фебруару 2003,
Предлог запрепоруку о демократском надзору секторабезбедности
у државама чланицама СаветаЕвропе;34) 23. јуна 2005, Препоруку
о демократском надзору сектора безбедности у државама члани
цама Савета Европе,35) да би и  Европска комисија за демократију
путем закона, (познатија као Венецијанска комисија), 1. и 2. јуна
2007. године усвојила Извештај о демократском надзору служби
безбедности.36)

31) Више о томе види: Јасмина Глишић, Демократска цивилна контрола оружаних снага - 
савремене теоријске расправе, ЦЦВО, Београд, 2005; Hans, Born, Democratic Oversight
of the Security Sector: What Does it Mean? , DCAF, Working Paper No. 9, Geneva, April
2002.
32) Види: Hans Born, Ian Leigh, Making Intelligence Accountable: Legal standards and Best
practice for Oversight of Intelligence agencies, op. cit., p.13.
33) Види: Парламентарна скупштина Савета Европе, док. 1402 од 26. априла 1999. године.
34) Види: Парламентарна скупштина Савета Европе, док. 1712 од 13 фебруара 2003. Предлог за препоруку.
35) Види: 23. седница Парламентарне скупштине Савета Европе, док. 1713 од 23. јуна
2005. године.
36) Извештај je усвојен на 71 пленарној седници Венецијалне комисије у Венецији, 1. и
2. јуна 2007. године. Текс је доступан на: http://www.venice.coe.int/ docs/2007/CDLAD(2007)016-e.asp.
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Начеладемократске и цивилнеконтроле 
служби безбедности
Као што је већ речено демократска и цивилна контрола
деловања националних служби безбедности произилази из начела
поштовањавладавине права и принципа уставностии законитости.
Правни оквир овакве контроле дат је и у Уставу Републике
Србије (члан 99, став 1, тачка 6),37) а посебне гаранције садржане
су у (према међународним устројеним стандардима) одредбама о
људским и мањинским правима ислободама38) и о уређењу власти.
Контролу и надзор служби безбедности спроводе парламентарна, извршна и судска власт, али и независни државни органи
(Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података
о личности, Заштитникграђана, Државна ревизорска институција,
генерални инспекторати, буџетске инспекције итд.).
Посебне видове контроле остварују институције грађанског
(цивилног) друштва (експертске групе, невладине организације,
удружења грађана итд.)и јавност.
Такође, може се констатовати да се контролна овлашћења
могу разликовати по карактеру (формална и неформална), али ипо
садржини и домету.
Под сектором безбедности најчешће се подразумевају др
жавне институције и организације овлашћене да на основу закона употребе силу, да нареде употребу силе или да прете силом у
циљу заштите права грађана и интереса државе.39) Са традицио
налистичкогаспекта гледано, сектор безбедносни чине војска, по
лиција и службе безбедности.
Успостављена контрола и надзор над радом безбедносних
структура може се окарактерисати и као услов “добре владави
не“, односно “доброг управљања”40) правне државе. Данас се она
37) Према коме Народна скупштина Републике Србије „надзире рад служби безбедности“.
38) „Универзална декларација о људским правима“, усвојена и проглашена резолуцијом
Генералне скупштине УН 217 (III) од 10.12.1948 године; Европска конвенција за за
штиту људских права и основних слобода, коју је донео Савет Европе у Риму 4.11.1950.
године, а ступила на снагу 3.09.1953. године и „Оквирна конвенција за заштиту нацио
налних мањина“, усвојена на Комитету министара Савета Европе 10.11.1994. године у
Стразбуру.
39) Види: Љубомир Стајић, Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар
Партнер, Београд, 2007, стр. 89-115.
40) Светска банка, Управљање: Искуство Светске банке, Вашингтон, 1994.
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дефинише као демократска и цивилна контрола безбедносног сект
ора.

Начело „доброгуправљања”
Добро управљање службама безбедности у једној демокр
атској држави ослања се на комбинацију фактора: потребу за њиховим ефикасним усмеравањем под контролом извршне власти,
али истовремено и самосвесно ограничавање од стране извршне
власти, како би се избегла отворена политизација „услуга и про
извода” и да се омогући довољна независност од постојећих претњи и непосредних политичких интереса актуелне власти. Добро
управљање се, такође, ослања на високе професионалнестандарде
у оквиру обавештајне заједнице и свести њених припадника да они
делујуу оквиру националних (а невладиних) интереса, владавине
законаи највиших демократских вредности.
Док добро управљање одражава правила, институцијеи начи
не рада који доприносе ефикасној и демократској владавини,
укључујући поштовање људских права, одлике лошег управљања
су: произвољно креирање политике, неодговоран систем управ
љања, неспровођење или неправедност правног система, злоупо
треба извршне власти, грађанско друштво које није укључено у
јавни живот,раширена корупција.Због тога је веома важно да вла
ст поштује начеладоброг спровођења власти,јер се тако олакшава
постављање политичких и законских граница у деловању безбе
дносних служби.41)
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Radojica Lazic
MECHANISMS FOR ESTABLISHING OF DEMOCRATIC
AND CIVIL CONTROLOVER SECURITY SERVICES
Resume
In modern states at the beginning of the 21st century a
change of global security environment has given rise to
increase of threats such as: proliferation of weapons of
mass destruction, international terrorism, international
organized crime, human trafficking and illegal trade
of goods subject to control, mass immigration, money
laundering, etc. These threats produce new challenges
with regard to functioning of national security systems,
and this naturally reflects to new complexities in
establishing of valid mechanisms for their control. In such
circumstances security-information systems must adjust to
new situations and improve their efficiency. Still, this also
creates potential threats for the balance between efficiency
of national security systems and their democratic and
public control.
Key words: state, democracy, national security, security
services, modern security challenges, civil control and
supervision.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МАСС-МЕДИА 
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ*
Аннотация
В статье рассматривается современное состояние
исследований масс-медиа в региональных университе
тах России. Сбор и систематизация этих данных вы
звана необходимостью каталогизации исследовате
льских программы,   консолидации усилий отдельных
исследователей и вузов, научных центров различных
регионов. Трансформация национальной медиасисте
мы подошла к стадии, когда становится необходи
мым и трансформация аппарата и инструментов
научной рефлексии в отношении медиа исследований.
Недавно созданная Национальная ассоциация исследо
вателей масс-медиа (НАММИ) видит в этом важное
направление своей деятельности.
Ключевые слова: исследования масс-медиа, россий
ские региональных  медиа-исследований, типология и
классификация медиа исследований, Национальная ас
социация исследователей масс-медиа.

T

рансформация национальной системы масс-медиа в России на
стоят ельно требует разработки адекватных инструментов ис
следования и языка описания этого процесса. Традиционные клас
сификации научных исследований в области журналистики, сфор
мировавшиеся за семь десятилетий вузовской практики, сегодня
требуют серьезной коррекции и модернизации. Базой этого про
цесса должно стать четкое понимание структуры и содержания,

*

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках государственного задания
Министерства образования и науки Российской Федерации в 2012 году.
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современного состояния научной активности в стране. В рамках
этой задачи недавно созданная, по инициативе деканов крупней
ших национальных факультетов журналистики – МГУ и СПбГУ
Национальная ассоциация исследователей масс-медиа приступила
к реализации проекта Атлас российских медиа-исследований. (1)
Исходной проблемой при постановке исследовательских за
дач проекта виделось отсутствие адекватной, полной , работоспо
собной базы данных по типам, видам, направлениям и характеру
научных исследований, которые проводятся в последние годы в
региональных центрах нашей страны. После подготовительно
го этапа дизайн исследования выглядел следующим образом. На
первом этапе предстояло систематизировать данные по региона
льным вузам, ведущим научные исследования в области масс-ме
диа. Из этой общности исключались крупнейшие журфаки стра
ны – Москвы и Санкт-Петербурга, региональное пространство не
включало в себя аналитических, мониторинговых и т.д. центров,
не входящи
 х в систему вузов. Эти ограничения, естественно, чи
сто технические и должны быть восполнены в дальнейшей работе.
Отметим, что по данным государственного агентства, отвечающ
его за проведение государственной аккредитации вузов, сегодня
журналистика преподается в 149 вузах и филиалах. При этом 27
таких учреждений находятся в Москве, 10 – в Санкт-Петербурге.
В регионах России, таким образом, центрами журналистской под
готовки и научных исследований являются 112 высших учебных
заведений и их филиалов.
Рисунок №1
Региональные вузы

Москва

Санкт-Петербург

10%
17%

73%

География подготовки журналистов в российских вузах и
филиалах, имеющих госаккредитацию
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 ри сборе информации неполная статистика становится
П
первой серьезной проблемой. Второй – расхождения между декл
арируемыми и реально проводимыми направлениями научных
исследований, отражающие недостатки вузовской отчетности
и слабой информационной политике мн
 огих вузов в научной
области.  Поэтому в качестве справочной и эмпирической базы
использовалось несколько источников. Помимо уже упоминавшег
ося ресурса Росаккредагентства использовались данные справочн
ика 2007 г. «Журналистское образование в России», данныесвыше
50 сайтов университетовифакультетов журналистики, результаты
специально проведенного автором совместно с И.В.Жилавской
пилотного опроса участников заседания Учебно-методического
совета пожурналистике, объединяющего факультеты и отделения
журналистики российских вузов и проходившего в феврале 2012 в
МГУ ( в поросе принялиучастие 52 вуза).
Послеобработки собранных данных было выявлено в общей
сложности84 направлениянаучных поисков, которыереализуются
вузами в области исследований масс-медиа. По деклараци
ям представителей вузов научные интересы распределились по
тематике следующим образом:
1. Язык СМИ 5  (6,96%)
2. Жанры СМИ – 3( 3,57%)
3. Медиатексты: 1 (1,2%)
4. Дискурсология – 1 (1,2)
5. Р егиональные СМИ (изначальная декларация)  – 31
(36,9%)
6. Медиаэкономика (медиаменеджме нт,медиа маркетинг) 4
(4,7%)
7. Социология масс-медиа: 7 (8,3%)
8. Мультимедийная журналистика и проблемы конвергенции
СМИ 5 (6,96%)
9. Интернет как медиаплатформа (трансформация мед
иаканалов):технологии,классифик ации, социально-эконо
мические в лияния 4 (4,7%)
10. Медифилософия(философия журнализма) 1 ( 1,2%)
11. Медиаобразы в социальныхкоммуникациях 3 (3,57%)
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12. Медиаобразование в России: от медиаграмотности к пр
офессионализму 7 (8,3%)
13. Журналистика, реклама , PR: типы взаимодействий и
взаимовлияний – 4 (4,7%)
14. Журналистика илитература(фикшн инонфикшн, включая
публицистику, медиакритику) 4 (4,7%)
15. СМИ и право 2 (2,3%)
16. Мировая журналистика (Зарубежная журналистика) – 2
(2,3%).
Рисунок №2

Структура научной проблематики
региональных медиа исследователей по
декларациям респондентов

Региональные
СМИ
Язык СМИ
5%

2% 2%

Жанры СМИ

5%

9%

39%

Медиатексты
4%
1%

Дискурсология

5%
0%

9%
5%

4%

7%

1% 1%
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Анализ шестнадцати направлений позволил сделать некото
рые выводы в отношении структуры научных интересов региона
льных исследователей:
- Филологоцентричность большой группы исследований.
Подавляющее большинство центров подготовки журнали
стов аффилированы с филологическими факультетами.
- Недифференцированность научных проблем, характери
стика их по материалам, а не по объекту и предмету иссле
дования. Отсюда доминирование самоопределения «Ис
следования региональных СМИ».
- Нарастание доли исследований в проблемных областях:
медиаэкономика; медиас оциология; мультимедийность и
конвергенция медиа.
- Слабая представленность работ по международной жур
налистике, по национальным СМИ и т.д., по видам и типам
СМИ (радио, ТV, печать, Интернет-СМИ, специализиро
ванные медиа и т.д.)
Каждая из данных проблем требует отдельного комментария.
В рамках данной статьи остановимся лишь на одной, имеющей
принципиальный характер: «Недифференцированность сегмента
«Исследования региональных СМИ» (в сегмент вошло 31 иссле
довательское направление)
Недифференцированность понятия «исследования региона
льных СМИ» вводит в заблуждение и затрудняет реальную оценку
ситуации.
Дифференциация этого сегмента возможна по разным
основаниям. Например, путем выделения и определения объекта
и предмета научных исследований, формулировки исследователь
ской проблемы и отделения ее от эмпирического материала , на
котором ведется исследование.
На данном этапе мы просто попытались добраться до реа
льного содержания понятия «исследования региональных СМИ»,
обратившись к сайтам вузов, справочникам, сборникам и другим
доступным источникам. При этом мы ввели целый рад видовых
названий, которые не использовались самими исследователями.
Региональные медиасистемы ( по изучаемым проблемам)
распадаются , как минимум, на 10 подгрупп по предмету исследо
вания.
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1. Региональные медиасистемы России: Типология - 2 (6,5%)
2. Региональная медиасистема: описание и классификации –
11 (35,5%)
3. Региональная медиасистема: Специфика истории формиро
вания 6 (19,3%)
4. Региональная медиасистема: Этно-национальня специфика
– 4 (12,9%)
5. Региональная медиас истема: Культурные влияния - 7
(22,6%)
6. Региональная медисистема: Социально-экономические
влияния - 2 (6,4%)
7. Региональные медиасистемы и социология их аудиторий 6 (19,3%)
8. Региональные медиа: специфика типов СМК (ТВ, печать,
издательское дело, радио и т.д.) - 4 (12,9%)
9. Локальные СМИ (университетское ТВ) – 1 (3,2%)
10. Региональное медиао бразование: среда, методики, техно
логии - 3 (9,6%)
Таким образом, под «самоназванием» «Исследования
региональных СМИ» скрыты как минимум десять вполне
самостоятельных, различных направлений исследований. Для
многих из них предметом являются не собственно региональные
СМИ, аобщие закономерности медиа. Региональные СМИ вэтих
случаях всего лишь представляют эмпирический материал (иссл
едования просто проводятся на материале, «на примере» СМИ
того или иного региона). Но есть группа исследований, которые
носят принципиально региональный характер. Где предметом
исследования является т о или иное проявление региональности,
трансформация самого понятия в парадигме «глобальный –регио
нальный».. Это исследования, рассматривающие локальные и
региональные медиарынки, региональные медиасистемы как лок
альные институты,этно-национальную специфику таких систем,
или, напротив, сугубо частные проявления «региональности» -
именно региональную трансформацию конкретного медиа.
Поэтому для формирования адекватного тезауруса предста
вляется принципиально важным разделить эти сегменты исс
ледований и по-разномумаркировать их в будущей типологии.
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 озможная классификация направлений научных исслед
В
ований может использовать классификацию медиа-исследован
ий, предложенную НАММИ, с некоторыми дополнениями, тогда
многообразие заявленных направлений исследований мо жет быть
распределена п
 о следующимноминациям:
1. масс-медиа как социальный институт (теория комм
 уника
ции и журналистика, медиаобразность в социальных ком
муникациях,СМИ и право);
2. организации и процесс производст ва продуктов масс-медиа
(медиаэкономика, медиаменеджмент, медиамаркетинг);
3. аудитория масс-медиа (трансформации, классификация,
уровень медиаинформационной грамотности, медиаповед
ение, медиаактивность, медиаобразование) ;
4. эффекты масс-медиа (медиапсихология, медиасоциология,
медиаметрия ) ;
5. профессиональный аспект масс-медиа в условиях цифро
вой среды и мультимедийности (мультимедийность и
конвергенция);
4. тексты масс-медиа (журналистика и литература (фикшн и
нонфикшн, включая публицистику, медиакритик месс-мед
иадискурс имедиатексты);
7. Медиарегионалист ика (объективные процессы регионал
изации медиа, в том числе под воздействием факторов
глобализации) .
Последняягруппапринципиальна –в условияхрегионального
разнообразия страны специальное направление в исследовании
масс-медиа должно быть специально выделено и четко спозицио
нировано. 
 Вывод:
1.	Реальная картина состояния российских медиа- исследов
аний в российских регионах, в целом. отражает основные
тенденции и направления трансформации национальной и
региональныхмедиасистем.
2. Сдерживающим фактором является слабая консолидац
ия усилий российских исследователей, разрозненность
и необобщенность результатов, отсутствие единых баз
данных, каталогов и т.д.
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3. Для продолжения исследования и последующей клас
сификации российских медиа-исследований необходим
уточненный и усовершенствованный исследовательс к
ий инструмент. Он должен объединять, как минимум, две
позиции: согласованную классификацию научных иссле
дований (типологию); второе – индексы интенсивности,
глубины научных разработок. С включением этих двух
позиций станет возможнымсоздание более полного ирабо
тоспособного инструмента исследований, который окажет
влияние и на процессы систематизации и классификации
исследуемых феноменов.
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Alexander Chernov
SURVEYS OF MASS MEDIA IN THE RUSSIAN REGIONS
Resume
The article deals with the present-day situation in Mass
Media Studies held by regional Universities in Russia. The
collection and systematization of these data is caused by
the need to build a taxonomy of research projects in the
regions and also to unify the efforts of scholars, higher
education institutions and research centers in various re
gions. The changes in the national media system demand
some changes in means and tools of Mass Media Studies.
It is an important sphere of attention for the recently crea
ted National Association of Mass Media Researchers.
Conclusions:
1. Mass Media Studies in the Russian regions reflect the
main tendencies and the directions of transformations in
national and regional media systems.
2. A constraining factors in Russian Mass Media Studies
development are the lack of cooperation and data sharing
between researchers and the lack of unified databases, ca
talogs etc.
3. An up-to-date and modernized research tool is needed to
continue the studies and to present a classification of Rus
sian media research. It should include, on the one hand,
the improved classification of research and, on the other
hand, the degree of research activity and the depth of rese
arch that will help to create a more efficient research tool.
Key words:  mass-media research, russian regional media
researches, typology and classification of media research,
National Association of Media Researchers.

Овај рад је примљен 5. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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КЕТМАН – ТРАНСИДЕОЛОШКИ 
ФЕНОМЕН ИЛИ ПОЈАМ КОЈИ 
МАСКИРА СТРАХ И ОПОРТУНИЗАМ**
Сажетак
Основни циљ овог рада  је разматрање плуралне при
роде феномена „кетман“ који се као вештина дволич
ности истовремено манифестује у сфери (политичке)
комуникације, у социјално-психолошкој равни и на ин
дивидуалнопсихолошком плану. Овако сагледан, „кет
ман“ се показује и као облик дисимилације, скривена
форма (политичког) неслагања и као систем реаго
вања на политичку репресију, односно друштвено об
ликована форма скривања, те као такав представља
трансцивилизацијски и трансидеолошки феномен који
завређује научно истраживање.  
Кључне речи: „кетман“, политичко неслагање, мани
пулација, терор, тоталитарна власт, идеологија, ко
мунизам, народна  демократија, идентитет.

P

ојам „кетман“1) (кетм, китман - (са)чувати /тајну/; пригусити /
глас, титрање/; суздржати /срџбу/, задржати, зауставити /дах/;
угасити, утрнути /ватру/; изазвати затвореност /желуца/) изворно
означава традиционални принцип ислама по коме муслимани има
ју право, готово свету дужност да заштите своју веру тако што ће у
*
**
1)

Истраживач-сарадник
Овај рад је настао у оквиру пројекта број 179009, који финансира Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Од многобројних изведеница, јектум - дискретан, промисљен, опрезан; кеттам - који
добро чува тајну, дискретан, ћутљив; Арапско-српскохрватски рјечник (Т. Муфтић, Са
рајево 1973, 2960-2969), нав. према : , Зиројевић О, „Кетман“, Република, год. Х, 197,
1998.
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ситуац
 ији опасности по њено достојанство и властити живот при
времено и привидно прихватити „криву веру“. Реч је о својеврсном
„ратном лукавству“, стратегији дволичности, коју је први описао
Жозеф Артур Гобино (Arthur Gabineau), средином 19. века, у својој
књизи „Религије и филозофије централне Азије“. У питању је тех
ника исламских јеретика којом су маскирана истинска веровања и
осећања пред моћним „неверницима“ званичне догме, како би се
опстало у опасном окружењу, својеврсна „уметност дисимилаци
је“.2)
По мишљењу азијских муслимана, како наводи Гобино „онај
ко поседује истину, не треба да излаже себе, своју имовину и сво
је поштовање заслепљености, лудости и пакости оних које је Бог
радије увео у заблуду и држао их у заблуди“; а ако ћутање није
довољно, у у случајевима када може да буде протумачено као при
знавање, тада се не треба колебати. „Не само што се тада треба
јавно одрећи својих погледа него се препоручује и коришћење свих
лукавстава, само да се противник завара. Тада ће се исповедати сва
признања вере која му се могу допадати, вршиће се сви обреди који
се сматрају најглупљима, кривотвориће се сопствене књиге, иско
ристиће се сва средства навођења у заблуду. На тај начин стећи ће
се велико задовољство и заслуга што је човек спасао и себе и своје,
што није вредну веру изложио огавном контакту с неверником и,
најзад, што је обмањивањем последњега и учвршћујући га у заблу
ди, навучена на њега срамота и духовна беда коју је заслужио“.3)
Аутор студије о „кетману“ под називом „Заробљени ум“ Че
слав Милош је, тумачећи Гобинове наводе, апострофирао значај
„психолошке добити“ која га прати, управо из позиције онога ко
је и сам практиковао „кетман“. „Говорити да је нешто бело, а ми
слити црно; у себи се смешкати, а споља показивати свечану усрд
ност; мрзети, а показивати знаке љубави; знати, а глумити незнање
– тако насамарујући противника (који такође нâс насамарује) човек
почиње да изнад свега цени сопствену превејаност. Успех у игри
постаје извор задовољства“, јер је „Кетман“ „висока вештина која
захтева будност ума“.4)
2)
3)
4)

Peter Baehr, Hanah Arendt, totalitarianism and the social science, Stanford University Press,
Stanford, California, 2010, str. 58, 62.
Милош, Ч., Заробљени ум, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1985, стр.
66-67.
Милош, Ч., нав. дело, стр. 65; Милошевић, Н., нав. дело, стр. 306-307. – наведено тек у
фусноти 26, или је реч о другом делу? – Б. Грбић
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Кроз три парадигматична примера верског „кетмана“ Гобино
је представио градацију примене модела политичког понашања
под притиском. Хаџи Шеик Ахмед, будући да му је доктрина била
смела, практивковао је Кетман, те у самим његовим списима нема
видљивог трага од јеретичких уверења која је у потаји исповедао.
Али Мохамед Баб никада у својим беседама није доводио у сумњу
основе ислама, али је зато оштро шибао по пороцима исламског
духовништва. Мула Сандар је након вишегодишњег „кетманиса
ња“ оспорио ислам, а пре него што је његова јеретичка порука је
постала сасвим експлицитна, користио је најразноврсније облике
камуфлаже, прерушавања најдубљих личних уверења, прећутки
вање, изношење двосмислених поставки и коришћење лажних си
логизама. Међутим, чим би приметио да може да иступа отворено,
проповедник би ударао свом жестином по исламу, показујући се
као логичар и метафизичар што је уистину и био. 5)
Значење Гобиноовог појма Чеслав Милош актуализовао је и
реконтекстуализовао сагледавајући феномен „кетмана“ не само као
вид политичког реаговања на тоталитарни терор стаљинистичког
режима у Пољској, већ и као посебан социјално-психолошки ком
плекс, кроз механизме кривотворења идентитета и процесе само
заробљавања ума у замкама практиковања вештине дволичности.
Несводљив на ислам или стаљинистичку фазу комунизма,
„кетман“ је у новој интерпретацији од ексклузивно исламског фе
номена трансформисан у „трансидеолошки и трансцивилизациј
ски идиом, који оперише подједнако добро и у религијској и у секу
ларној идеократији“6), у феномен „политичке мимикрије“ подржан
посебним механизмима „акробатике ума“.

Феномен  „кетман“ у тумачењу Чеслава Милоша
Студију феномена „кетман“ је, одмах по објављивању 1953.
године у Паризу, одбацило пољско јавно мнење, како у земљи, та
ко и у емиграцији. Први су аутора осудили због антикомунизма,
други због „криптокомунизма“.7) Пред анатемом је била базична
5)
6)
7)

Милош, Ч., нав. дело, стр. 67-68.
Leonidias Donskis, Modernity in crisis: a dalogue on the culture od belonging, Palgrave
Malcmillan, Hounmils Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, 2011, str. 61-62.
Јанда, М., „Ко то тамо кетмани“, Република
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теза дела да је комунизам у Пољској имао моћ заробљавања умова,
односно да се његова моћ над умовима није заснивала искључиво
на терору и страху, како се сматрало и међу комунистима и међу
антикомунистима8). Тиме је аутор дошао у спор са владајућим ми
шљењем које је минимализирало утицај тоталитарно-комунистич
ке идеологије на свест пољских интелектуалаца.
Будући да се у свом делу фокусирао на скривену психолошку
димензију стаљинизма, Чеслав Милош га је природно сагледавао
као облик владавине засноване на манипулацији, не искључујући
при том ни систематско присуство терора тоталитарног система,
како су многи тумачили фокус ауторовог приступа. У том смислу
његови увиди јесу на линији схватања стаљинизма као „облика то
талитарног интелектуалног насиља“ које је Никола Милошевић
понудио као неку врсту корекције и допуне ауторовог, односно ни
су у нескладу са тезом да „кетман“ не може бити само особени вид
политичке манипулације, већ је појава која указује на постојање
интензивне политичке принуде, изван које се тешко може и зами
слити. 9) Милошевић, међутим, ипак у ауторовом приступу види
колебање које завршавава у превази значаја који је у поставци до
била манипулација у односу на терор. Мишљења смо да је Чеслав
Милош имао у виду и манипулацију и политичку принуду, што се
јасно види на местима у делу која говоре о депортацијама, хапше
њима и политичкој полицији.
Успостављајући паралелу између исламског и комунистичког
„кетмана“, Милош је истакао да стаљинистичка репресија степе
ном принуде надмашује исламски и персијиски режим у којем је
Гобино откривао његове појаве. То је по аутору и главна разлика
8)

9)

Бисерка Рајчић у чланку „Заробљени ум или строго контролисана књижевност“ (Књи
жевна реч, Београд 1985, бр. 269) говори о томе шта је претходило писању Заробљеног
ума, какве су биле реакције колега писаца у Пољској и у емиграцији, најпре на одлуку
Чеслава Милоша да напусти земљу, а онда и на Заробљени ум. Текст садржи информа
ције корисне за разумевање Милошевог дела., па и податке о томе то ко се крије иза
Алфе, Бете, Гаме и Делте. У књизи „Аутобиографија на четири руке“, Јежи Гједројћ,
мада истиче да је Заробљени ум значајно дело, сматра га „лажном књигом“ која је кре
ирала мит кетмана, док се у ствари радило о обичном страху и опортунизму. Наведе
но према, Росић, Љ., „Заробљени ум Чеслава Милоша у Српској публицистици“, Сто
година полонистике у Србији, зборник радова са јубиларног научног скупа, Катедра
за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, Славистичко друштво
Србије, Београд, 1996.
Милошевић, Н., нав. дело, стр. 296, 311, 333-334.; Росић, Љ, „Заробљени ум Чеслава
Милоша у српској публицистици“, Сто година полонистике у Србији, зборник радова
са јубиларног научног скупа, Катедра за славистику Филолошког факултета Универзи
тета у Београду, Славистичко друштво Србије, Београд, 1996.
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имеђу „кетмана“ ислама и „кетмана“ 20. века; како наводи: „сме
лост до које се упуштао исламски јеретик Садра, морала би у Евро
пи за њега брзо да се заврши“. Чак и поред ове разлике, аутор у
народним демократијама земаља под доминацијом Совјетског Са
веза види свеопшту примену „кетмана“ у његовим прецизнијим и
строжим формама.
Највеће зло тоталитаристичког система Чеслав Милош ви
део је управо у „заробљавању умова“, деструктивном идеолошком
притиску власти у пројекту стварања „новог човека“, под којим је
спољашња и унутрашња контрола мисли и осећања достигла раз
мере самоуништења ума. У том смислу ова врста поробљавања љу
ди изнутра указала се аутору као страшнија од физичког терора.
Неприкосновеност „Нове Методе“, вулгарних уопрошћења
поставки филозофске оријентације дијалектичког материјализма,
и „Нове Вере“ као тоталитарне идеологије створене на тим упро
шћењима – стаљинистичке, идеолошке варијанте марксизма; све
присутна комунистичка пропаганда као институционализовано
лагање, као подела људи на „лојалне“ и „отпаднике“; омасовље
ни фанатизам „нових верника“ и потказивача, стриктна цензура и
аутоцензура под стегом „васпитања новог човека“, оркестрирање
јавних активности у атмосфери свеопште несигурности и страха
пред терором свемоћне власти (хапшења, депортације у радне ло
горе), карактеристике су живота у Пољској под комунизмом, које је
аутор апострофирао. У таквим приликама се, уз „Мурти-Бинг“,10)
као појаву масовне самохипнозе, природно морао јавити и „кет
ман“, као други, њему у великој мери супротан механизам одбране
идентитета – подвајање; психолошка појава самоманипулације у
циљу опстанка, кривотворење властитог идентитета за јавност; по
литичка мимикрија и друштвена игра дволичности и самомаскира
ња. Док се прихватањем „муртибингизма“ ум заробљава несвесно
процесима индоктринације, „кетман“, руководећи се потребама
маскирања води свесном заробљавању ума.
Удружено дејство „кетмана“ и „Мурти-Бинга“ представља са
мо један од одговора на сложено питање конверзије, могућности да
већ формирани људи постану присталице стаљинизма, прилагоде
10) Термин „Мурти-Бинг“ аутор је позајмио из романа Станислава Игнација Виткјевича
„Незасићеност“ у којем је то име за пилуле које органским путем преносе нов поглед
на свет који усрећује људе, ослобађајући их њихове дотадашње природе, брига и назо
ра. Ове пилуле симболично означавају моћ манипулације,односно оперисање вештач
ком дијалектиком (дијалектичким материјлизмом) која анестезира умове људи.
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се условима који су им били сасвим страни. У тумачењу Чеслава
Милоша, процес „стаљинизације интелектуалаца“ открива се као
продукт функционалне симбиозе идеолошке манипулације, само
сазревања и специфичне комбинације нихилизма, лицемерја и те
рора.“11)

Интелектуалац – архикетман
Деловање сила „Мурти-Бинга“ и „кетмана“ у сложеном сплету
различитих околности које воде заробљавању ума, Чеслав Милош
приказао је посредством парадигматичних портрета четири пољ
ска писца, и у случају сваког од њих у специфичном садејству. Сту
дија „кетмана“ дата је у литераризованој форми биографија четири
писца под симболичним, обезличавајућим именима Алфа, Бета,
Гама и Делта; она садржи анализу околности, разлога и повода,
као и последица сваке од врста „кетманства“, како за оног ко непо
средно практикује „кетман“, тако и за друштво у целини. Анализу
сложених психолошких мотивација деградирајућих промена кроз
које су писци прошли и као уметници и као људи, аутор допуњује
синтетизујућим освртима на време у којем су се ти преломи оди
грали, у распону од година пред Други светски рат, преко ратних
времена до периода послератног потпадања Пољске под стаљини
стички режим Совјетског Савета.
Идеолошки путеви и странпутице опстанка четири пољска
књижевника који су их водили у „кетман“, вртоглаве менталне
акробације којима су успели да одрже привид преобраћености
„Новом Вером“ и „Новим Методом“, те су у стаљинистичким вре
менима не само опстали него и дошли у посед завидног друштве
ног статуса, материјалне обезбеђености, па и политичке моћи (де
ловање писца Гаме као човека политичке полиције), сагледавани
су у тесној повезаности са њиховим друштвеним и политичким
контекстом, „историјским тренутком“. Тиме је феномен савреме
ног „кетмана“ осликан кроз сложени сплет његових психолошких,
социјалних, политичких и културолошких исходишта.
За разлику од масовног „кетмана“ који се доима као заиста ну
жан за опстанак (нпр. излазак људи на изборе у пољском погра
11) Секељ, Л., Књижевна реч, Београд, 1986, бр. 285, нав. према Росић, Љ., Росић, Љ.,
„Заробљени ум Чеслава Милоша у Српској публицстици“, Сто година полонистике у
Србији, зборник радова са јубиларног научног скупа, Катедра за славистику Филоло
шког факултета Универзитета у Београду, Славистичко друштво Србије, Београд, 1996.
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ничном крају под совјетском комунистичком окупацијом само због
печата који се при том добија у пасошу, а чије одсуство ствара по
дозрење власти), у случају четворице писаца пре би се могло гово
рити о поступном западању у политичку замку у којој је свака нова
улога значила и све веће брисање себе. Пукотина свести кроз коју
је, упрскос дистанци, „Мурти Бинг“ деловао на умове четворице
писаца, била је истовремено и претпоставка врхунске умешности
практиковања „кетмана“.
Сaвремени „кетман“ у споју са „Мурти-Бингом“, оличен у
изборима, односно понашању четворице писаца, приказан је као
продукт потребе интелектуалаца да „буду у служби“, да „буду ко
рисни“; са том базичном мотивацијом свако од њих вратио се у
Пољску, након поратних лутања по Европи и Русији. Како цинично
поентира аутор, ниједан новинар није у стању да тако добро служи
некој ствари као писац који за собом има период некористиљуби
вог књижевног рада.
Ратна страдања и обесмишљења дотадашњих веровања, етич
ких и идеолошких/политичких уверења, донела су равнодушност,
празнину и апсурд из којих је једини искорак био „бивање у маси“,
без обзира на то што „сељаци који закопавају златнике и слуша
ју страни радио, надајући се да ће их рат ослободити од уласка у
колхозе“ сигурно нису видели савезника у режимски ангажованом
интелектуалцу.
„Муртибингизам“, као дејство привлачности једног свеобу
хватног система идеја и једног језика појмова (дијалектичког ма
теријализма), учинио је филозофију поново утицајном на живот.
Насупрот апсурду постојања, стајала је теза да ништа не припада
човеку, већ историјској формацији која га је родила. У тој поставци
интелеткуалац се показивао као отеловљена сила инерције, управо
зато што је подлегао илузији да је само свој, не бивајући ни у чему
свој. 12) Аутономија пишчевог погледа на свет била је под знаком
питања.
Страх од мишљења на сопствени рачун, као још једна од моти
вација за ангажовање писаца у стаљинистичком режиму није јед
ноставно страх од опасних закључака, већ страх од сопствене јало
вости. Писци су постали уметнички несигурни постављајући себи
питање које су већ небројено пута чули и прочитали: „Може ли
се писати добро и размишљати правилно ако се не плови једином
12) Милош, Ч., нав. дело, стр. 20-21.
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струјом која је ‘реална’ ?“. Убедљиво аргументисање извештених
теоретичара социјалистичког реализма стварало је притисак на пи
сце да књижевна дела имају „образложење у времену“. Коначно,
мотивација за ангажовање писца лежи и у перципираном успеху
читавог система, прецизности расправа које се воде, „довитљиво
сти лажи увек неговане са зрном истине“, успешности терора, ве
ликој маси присталица на свим континентима, извесности овлада
вања читавим светом. 13)
Прелаз са критичког реализма у којем је било могуће баланси
рати на ивици између „кетмана“ и „Мурти- Бинга“, на фазу соција
листичког реализма, када је било неопходно узимање „Мурти-Бин
га“ у целини, на „доба строгости и прецизности“ у коме није било
довољно писати на указане теме већ и на указани начин, значио је
за писце болно растајање са некадашњим собом. Описујући мо
тиве деловања људи суочених са свешћу о неминовности избора
између физичког и духовног умирања – као препорода на унапред
дефинисан начин, Чеслав Милош развија утиску учествовања у
спектаклу колективне хипнозе. Аутор хвата, афетивне набоје ко
ји надилазе почетну кетманску калкулацију, унутрашње преломе и
лагане предаје.
Насупрот изложености сталном деловању „Мурти-Бинга која
утиче на смањивање дистанце и посустајање отпора према новом
и мрском идеолошком и политичком поретку, „кетман“ почива на
реализовању себе упркос нечему и као такав садржи у себи здрав
порив ка унутрашњој побуни која подразумева постојање унутра
шњег средишта, у име којег се реализује. У том смислу „кетман“
се доима као као друштвени обичај који није лишен врлина. Те вр
лине Чеслав Милош илустровао је кроз разлику између позиција
западних и источних интелектуалаца, односно комуниста.
Духовни и осећајни живот западних интелетуалаца превише
је распршен, „све што мисле и осећају испарава се у неизмерно
пространство. Слобода је за њих терет. Никакви закључци до којих
долазе нису за њих обавезујући.“ Најсрећнији у том смислу су они
који су постали комунисти и који се, попут својих источних исто
мишљеника, обликују ударајући о зидове уређења у коме живе. От
пор је тај који их одређује. Западни и источни зидови, међутим, ни
су исти, подвлачи Чеслав Милош, поентирајући ову тезу приказом
сусрета источног и западног присталице „Центра“. Морални гнев
13) Милош, Ч., нав. дело, стр. 26.
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и одушевљење западног друга за источног представља недостижан
луксуз моралне удобности, након свега што је преживела његова
„вера“. Лишен правих увида у тежину зидова који окивају егзи
стенцију у земљама источног комунизма, а имајући у виду горена
ведене предности отпора који одређује, Пабло Неруда је управо и
могао изјавити да више воли да има посла са интелигентним ђаво
лом него са идиотом.14)
На крају овог дела излагања, намеће се питање да ли су инте
лектуалци заиста тај друштвени елемент који је, уз неколицину из
узетака у виду дисидентских светаца, увек био превише способан
да се адаптира. Ако је интелиганција та снага која је историјски
изборила улогу критичке јавности у друштву, како онда та адапта
ција бива толико успешна да постаје комформизујућа друштвена
снага која одржава поредак? Интелектуалци су одувек били суви
ше уверени у профетски смисао своје друштевене улоге, као што
су одувек били сувише зависни од најиздашнијег мецене – државе.

Кетман: основне врсте
Будући да се дволичност која му лежи у основи може испо
љавати спрам различитих садржаја, односно сфера живота, иде
олошких поставки, пракси, вредности и проблема од општереле
вантног значаја, „кетман“ представља један плурални феномен; а
број његових могућих варијанти готово да је неограничен. Чеслав
Милош издвојио је следеће форме савременог идеолошког„кетма
на“ које је изнедрило стаљинистичко доба : национални „кетман“;
„кетман“ револуционарне чистоте; естетски „кетман“; „кетман“
професионалног рада; метафизички „кетман“ и етички „кетман“.15)
Национални „кетман је у земаљама под доминацијом Совјет
ског Савеза био изузетно распрострањен чак и у партијском врху.
То аутор објашњава чињеницом да је у условима у којима је наци
онални пут у социјализам одбачен, „кетман“ оних који воле своју
земљу, а којима је забрањено да славе своју културну посебност,
пре свега директан и емоционалан. Тако се јавно клицало достиг
нућима Русије у свим областима, док се тајно презирала као „вар
варска“ земља. Унутрашњи конфликт потицао је из колизије нове
идеологије и родољубља, због доктринарног прихватања нужно
14) Милош, Ч., нав. дело, стр. 236.
15) Милош, Ч., нав. дело, стр. 69-88.
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сти раскида са лојалношћу према нацији и властитој држави, а ти
ме и према њеној прошлости пуној жртава и напора сународника
који су тежили одржавању независности“; према култури Европе
коју је родна земља баштинила.16)
„Кетман“ револуционарне чистоте могао би се свести на жал
за „светом ватром“ изворне доктрине Лењиновог доба, чији је сим
бол био песник Мајаковски, а чија је смрт означила крај епохе обе
лежене процватом културе, књижевности, позоришта и музике. С
једне стране постоји свест да је света ватра пригашена, „колекти
визација је спроведена на немилосрдан начин, у логорима присил
ног рада погинули су милиони грађана (...) књижевност под утица
јем наметаних теорија постала је плитка и безбојна, уништено је
сликарство, а руско позориште (...) лишено је слободе експеримен
тисања, наука је потчињена директивама одозго“; с друге стране,
појава превејаног тиранина, који се мрзи због злодела масовних
чистки и претварања интелигенције у повлашћене лакеје, доима
се као неопходна у изузетној историјској ситуацији одупирања на
цизму. Такав „кетман“, широко је практикован у Русији у време
Другог светског рата и у стаљинистичкој Пољској и, како то вешто
поентира аутор, представља својеврсни „препород једном већ раз
очаране наде“. 17)
Естетски „кетман“ очитује се у приступу човека доброг укуса
који не третира озбиљно резултате званичног притиска у културној
области, иако пише ласкаве рецензије по налогу. Тако он конзу
мирање продуката одбачене „буржоаске“уметности у свом „луксу
зу приватности“, искупљује очекиваним пропагандним ефектима
свога рада. У сивој и монолитно сиромашној гомили у спољном
свету, руковођен страхом који паралише индивидуалност, човек
доброг укуса тежи пак да у покретима, одевању и изразима лица
буде што сличнији „просечном типу“, стереотипу „округле жене“
и „квадратног мушкарца“.18)
Кетман професионалног рада очитује се у званичном клањању
интелетуалца ненаучним указима, као изразу рационалног прихва
тања неминовности које намеће актуелна политичка стварност, с
циљем одржања своје „научне лабораторије“; јер „резултати по
стигнути у име несебичног истраживања истине јесу трајни, а по
16) Милош, Ч., нав. дело, стр. 27.
17) Милош, Ч., нав. дело, стр. 72-73.
18) Милош, Ч., нав. дело, стр. 74.
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литичка галама пролази.“ Повлачећи се све дубље у своју лабо
раторију, учени људи више нису способни за дијалог, нити су у
позицији за вођење научне, некомунистичке расправе, али су зато
укључени у нове активности: писање књига за децу, историограф
ске реконструкције давних времена и преводилачки рад. Ухваћени
у замку свакодневног живота, интелектуалци сублимирају своје та
ленте у било ком напору који се доима као аутентичан. 19)
Метафизички „кетман“ јавља се нарочито у земљама са като
личком прошлошћу попут Пољске и почива на „одложеном увере
њу у метафизичко начело света“. Човек који се држи метафизичког
„кетмана“ „сматра епоху у којој живи анти-метафизичком, значи
таквом у којој због посебних узрока никаква метафизичка вера не
може да се испољи“. Стога он не преже од помагања „Нове Вере“,
али не открива своју везаност за „Тајну“. Тако неки правоверни
католици служе у полицији безбедности одлажући свој католици
зам, а неки „католици- родољуби“, као попустљиви у политичким
питањима улазе у двозначне игре са владајућима. 20)
Етички „кетман“ одржава контакт са скривеним и сложеним
етичким тежиштем појединца, док истовремено у јавности подра
зумева прихватање етике „Нове Вере“ и њеног идеолошки утили
таризованог концепта добра заснованог на култу заједнице; према
којем је „добро је све што служи интересима револуције, а зло све
што тим интересима смета“. Васпитање „новог човека“ подразу
мева наметање оних вредности и правила у односима који помажу
социјалистичкој изградњи. „Нови човек“ као норму свог понаша
ња признаје искључиво добро већине, а потказивање као врлина
доброг грађанина подстиче „страх свих против свију“. Пуритански
морал налаже аскезу у партијском врху, док се „људи оруђа“ под
стичу у њиховим неумереностима као јемству послушности.21)
Етички „кетман“ настаје из спознаје да етика лојалности према
већини има многе слабе стране и, како истиче Чеслав Милош, није
редак ни међу високим партијским функционерима, спремним да
хладнокрвно спроводе масовне одмазде над непријатељима рево
луције, а који су неретко у личним односима поштенији од људи
који негују појединачну етику, чиме надокнађују своју суровост. 22)
19) Милош, Ч., нав. дело, стр. 77; Baehr, P., Hanah Arendt, totalitarianism and the social
science, Stanford University Press, Stanford, California, 2010, стр. 60.
20) Милош, Ч., нав. дело, стр. 79-80.
21) Милош,Ч., нав. дело, стр, 82-83.
22) Милош, Ч., нав. дело, стр. 84
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У земљама народне демократије у којима је етика хришћан
ства дејствовала вековима и тако задржала примат над недавно
уведеном етиком „Нове Вере“, етички „кетман“ један је од најја
чих. Непредвиљивост појаве етичког „кетмана“ доводи до тога да
се код оних у које би требало највише сумњати јавља лојалност
према пријатељима и непознатим људима, а болесни начини потка
зивања код оних који понашањем дају најмање разлога да се у њих
посумња. Својство непредвидљивости етичког „кетмана“ отежава
контролу над умовима грађана; с обзиром на мноштво ситуација у
којима може да се примени, толико је распрострањен да често из
миче средствима притиска. 23)
Анализирајући сваки од горенаведених форми „кетмана“, Че
слав Милош је избегавао да јасно каже на кога тачно реферирају
његова одређења, да ли су то радници, сељаци, средња класа инте
лектуалаца, или радничка класа интелектуалаца, јер није желео да
феномен „кетмана“ веже за хомогену масу; али је зато понудио ми
нуциозну анализу околности, разлога и повода, као и поседица сва
ке од наведених врста кетманства, како за оног ко их непосредно
примењује тако и за друштво у целини. Наиме, дуго година прак
тиковано изнуђено подаништво, односно кетманисање грађана у
односу према власти и шире у друштвеним интеракцијама уопште,
постаје трајније обележје друштвеног живота. У том кључу треба
читати ауторову опаску да је емоционални живот маса очитовао
је огромну напетост мржње која се не може објаснити само еко
номским узроцима и која је крила изненађења и бројне опасности.
„Мрзели су сељаци који су добијали земљу; мрзели су радници и
чиновници који су ступали у Партију, мрзели су чланови легалне
Социјалистичке партије, која је добила номинални удео у владави
ни, мрзели су писци који су радили на објављивању својих руко
писа.“24)

Кетман: социјално-психолошки комплекс
Иако се феномен „кетман“ превасходно схвата као политичка
мимикрија из нужде, односно систем реаговања на политичку ре
пресију, он комплексношћу своје социјално-психолошке димензије
надилази категорију политичког понашања (скривеног политичког
23) Милош, Ч., нав. дело, стр. 85.
24) Милош, Ч., нав. дело, стр. 167-168, 208.
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неслагања), будући да фигурира у областима менталне и интелек
туалне акробатике кривотворења ваститог идентитета, захватају
ћи тако не само свесну већ и несвесну раван човекове мотивације,
односно и јавну и приватни сферу његовог живота. Сам Чеслав
Милош истакао је у вези са својим приступом проблему „кетмана“
да је политички аспект само спољашњи и да је у ствари реч о некој
врсти антрополошке или социолошке студије.
Обједињујући у себи позицију немоћи и осећај супериорно
сти, феномен „кетман“ очитује својеврсну психолошку противреч
ност. Наиме, „кетман“ с једне стране представља последње при
бежиште пред силом, одбрану голог живота, достојанства и неког
смисла постојања у немоћи; с друге стране, како истиче Гобино
а Чеслав Милош проблематизује, практиковање „кетмана“ као си
мулиране лојалности пружа осећај интелектуалног задовољства и
моралне супериорности над обманутим; јер само интелектуално
смео и вешт човек, довољно лукав и опрезан, може се упустити у
ову опасну игру и опстати у њој, будући да најмањи превид може
водити разоткривању.
Кривотворење менталног живота пред очима јавности, велико
је оптерећење за дух, оно „бруси“ интелект и „мучи моралну има
гинацију“, захтева стварање новог вокабулара морала, политике и
културе, како би се опстало у атмосфери сталне опасности и не
прекидне глуме која захтева будност ума.25) Како истиче аутор, опи
сујући унутрашњи конфликт у писцу под именом Алфа, промена
стила и садржаја књиге немогућа је без промене личности.
Понос и задовољство онога ко за невољу упражњава „кетман“
ствар је посебне врсте рационализације; како истиче Никола Ми
лошевић, „психолошки логично изгледа то што је прихватљиви
је да своје политичко понашање протумачи као резултат извесне
аутоманипулације него као резултат притиска коме је био изложен
у атмосфери терора“. 26)
Апсолутна власт која се остварује у тоталитарним системима
монопизује својим деловањем како јавну тако и приватну сферу
друштва; прецизније, у том поретку контроле и надзора, јавна сфе
ра пенетрира приватну сферу, деформишући тако и друштвени жи
25) Leonidias Donskis, Modernity in crisis: a dalogue on the culture od belonging, Palgrave
Malcmillan, Hounmils Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, 2011, str. 63.
26) Милошевић Н., „Социјална психологија стаљинизма“, поговор издању Заробљени ум,
253-335, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1985, стр. 271.
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вот и појединца, који немоћан и лишен сваке приватности и ауто
номије, губи контакт са самим собом. Посматран у овом контек
сту, „кетман“ се показује као једини вид опстајања приватности и
тајности у тоталитарним системима.27) Ако пођемо од поставке да
је „реализовање себе упркос нечему“ базична позиција „кетмана“,
намеће се питање како се у тако оскудној и тајношћу сапетој при
ватности под сталним надзором уопште може сместити то „свето“
језгро човековог идентитета, будући се он ствара и остварује у дру
штвеним интеракцијама; како се и по коју цену очувава, односно
шта остаје од приватности скрајнуте у потпуну тајност, деформи
сане страхом и опрезом при сваком контакстy са њом.
Ако оставимо по страни одбрану голог живота, што свакако
није био мотив за „кетманисање“ четворице писаца, поставља се
питање коначне добити од „кетмана“. Шта осим тренутне сигур
ности, матријалне збринутости и пролазне славе добија политички
потрошиви интелектуалац који је одиграо улогу која му је наме
њена, верујући да је пре свега играо своју улогу? Свакако не очу
вање вредности свог „светог средишта“ које је изгубио чувајући
га на нецелисходан начин, улазећи у политичке замке кетманских
компромиса. Током дуготрајног подвајања у јавном комуницирању
и деловању, он губи психолошку кохерентност и морално тежи
ште, доживљава унутрашњи конфликт или чак распад (самоуби
ство књижевника Бете), чиме се основни циљ подухвата „кетман“
обесмишљава; осим ако се у свом психопатолошком „заигравању“
у улогу није задовољио поседима моћи политичког полицајца (пи
сац Гама као свемоћник, „директор савести“).
Психолошка замка „кетмана“ јавља се као пардоксална одма
зда за добро одрађен глумачки задатак. Како истиче аутор, „свесна
глума, ако се спроводи доста дуго, развија оне одлике јединке ко
јима се у свом глумачком раду она најрадије служи“, те поједи
нац тако чврсто сраста са својом улогом да се не може разликовати
шта је сопствено а шта стечено – она постаје његова друга приро
да. То срастање с улогом има, међутим, и своје позитивне ефек
те, јер доноси својеврсно олакшање, омогућавајући да се смањи
напетост због сталне будности ума.28) Тако се враћамо поставци
да је за врхунску вештину „кетмана“ потребно задојити се малом
27) Leonidias Donskis, Modernity in crisis: a dalogue on the culture of belonging, Palgrave
Malcmillan, Hounmils Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, 2011, str. 60.
28) Милош, Ч., Заробљени ум, стр. 64.
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дозом „Мурти-Бинга“, зарад убедљивости, која, међутим, уз сву
дистанцу према истом, ипак остварује своје деловање на дух онога
ко верује да само обмањује силника, односно реагује из нужности,
ухваћен у политичку клопку. Оваква поставка води нас проблему
човекове пластичности, односно њених граница, као и питању по
стоји ли мера прилагодљивости преко које вештина „кетмана“ до
води у питање сам смисао њеног практиковања, односно чијим се
превазилажењем губи морална и психолошка оправданост самог
чина. Ако је нужност та која укида меру пластичности, онда дефи
ниција нужности постаје пресудна. Одређење нужности подложно
је субјективности процене и манипулацији, ма колико биле јасне
разлике између фактичког терора и онога што се само доживљава
као такво.
Друштвени смисао постојања граница човекове прилагодљи
вости у тесној је вези са проблемом одговорности грађана према
друштву, односно њиховог учешћа у стварању идентитета зајед
нице у којој живе. У том погледу став Чеслава Милоша је амбива
лентан. С једне стране он се пита шта би било „кад би се покуша
ло живети без притиска и без Кетмана, изазвати судбину и рећи:
Ако изгубим, нећу себе жалити?“, да би потом констатовао да „ ако
се може живети без наметнутог притиска, ако човек може сам да
створи соптвени солонац, онда није истина да у човеку нема ниче
га. То би био чин вере“. С друге стране сасвим је супротног сми
сла његова гротескна слика крајности човекове прилагодљивости:
„Брзина и стална промена су одлика промена, а човек је пластично
биће, и може се замислити дан у коме ће одлик грађанина који себе
поштује бити идење на четири ноге, с неком врстом шарене перја
нице коју ће носити на задњици“.29)

Кетман: скривена форма  неслагања
У једном од најкраћих и најопштијих одређења феномен „кет
ман“ одређује се као „уметност дисимилације“. Као специфични
модел преживљавања „кетман“ је кроз своју историју примењи
вала и религијска и филозофска мисао у условима који их нису
толерисали. У том смислу „кетман“ се може сагледавати и као
„прејеретичка, прехетеродоксна форма неслагања“, а историја фи
29) Милош, Ч., нав. дело стр. 39, 88.
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лозофије или премодерне цивилизацијске форме монотеизма као
историје узвишених форми „кетмана“. 30)
Феномен „кетман“ схвата се као пратилац сукоба доктрина,
идеологија, идеја, односно као „прехетеродоксна форма неслага
ња“ која је из религијске сфере прешла у идеолошку/политичку
сферу у виду приктивеног политичког неслагања, опстајући као
облик прилагођавања секуларним идеократијама.31)
Посматран као интеракцијски феномен, „кетман“ представља
„друштвено обликовану форму скривања“ која уводи театралност
у сферу јавног живота. Ништа на јавној сцени не може бити спон
тано, јер све акције морају бити искалкулисане да убеде и обману.
Ови динамични интерактвни ритуали генеришу снажну емоцио
налну енергију и намећу потребу сталног самомаскирања као пан
дана неуморном трагању власти за непријатељима система, и неу
мољивости с којом она тежи његовом демаскирању. 32)
„Кетман“ је, дакле, пре случај свесне глуме него несвесне
адаптације, пре је учешће у масовном комаду него аутоматизовано
понашање. У том смислу „кетман“ се разликује од њему релатив
но сродног социјално-психолошког феномена „спирале тишине“33)
који се јавља онда „када је изражавање мишљења појединца усло
вљено њиховом проценом „друштвене климе мњења“, а посебно
када је то условљавање подржано једногласјем медијских порука,
односно стањем у јавној сфери. Овај феномен опсервирала је Ели
забет Ноел Нојман истражујући разлоге доброг пријема на који је
нацизам наишао у немачком народу.

***
Као облик дисимилације, скривена форма (политичког) не
слагања, систем реаговања на политичку репресију, односно дру
штвено обликована форма скривања, „кетман“ представља један
трансцивилизацијски и трасидеолошки феномен који својом ком
30)
31)
32)
33)

Donskis, L., нав. дело, стр. 62.
Donskis, L., нав. дело, стр. 2.
Peter Baehr, нав. дело, стр. 59
Конформизам појединца мотивисан је страхом од друштвене изолације уколико вла
стити суд одудара од већине. Као резултат таквих реаговања настаје својеврсна „клима
мњења“ коју припадници друштва детектују својим „квази-статистичким осећајем“;
нав. према: Пешић, М., Новаковић, А., Слобода и јавност, Институт за политичке сту
дије, Београд, стр. 119.
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плексношћу завређује озбиљну истраживачку пажњу. Наиме, ова
ко схваћен „кетман“ много је више од мистификујућег појма кон
стиусаног за маскирање пуког страха и опортунизма, како га је од
редио један од критичара студије Чеслава Милоша Јежи Гједројћ.
Као појам из исламске традидиције „кетман“ означава како
морални принцип који оправдава примењивање лукавства дволич
ности пред силом јачег (освајачем, верским непријатељем) тако и
саму вештину верског прикривања. Управо ове две димензије пој
ма Чеслав Милош преузео је од Гобиноа и развијао продубљујући
психолошки, културолошки и антрополошки њихов смисао.
Као што се овим радом настојало показати, „кетман“ предста
вља један плурални феномен који се истовремено манифестује у
сфери (политичке) комуникације, у социјално-психолошкој равни
и на индивидуалнопсихолошком плану.

Као социјалнопсихолошки комплекс који прати кривотво
рење идентитета за јавност у циљу опстанка, „кетман“подра
зумева сложену акробатику ума која треба да изведе лукав
ство дволичности и очува моралну и психолошку кохерент
ност, кроз супротност ономе што се испољава у понашању.
Степен у коме се „кетман“ упражњава у једном друштву,
показатељ је нивоа репресивности његовог система власти,
поремећаја у односу приватне и јавне сфере, односно стања
како његовог јавног живота тако и његове политичке културе,
будући да он није друштвено продуктивна форма политич
ког понашања, већ облик политичког реаговања из нужде. У
најширој поставци, „кетман“ представља симптом несклада
друштва са самим собом, раскорака између оног што дру
штво јесте и онога што његови доминантни дискурси посре
дују као истину о њему.
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Milena Pesic
KETMAN – TRANSIDEOLOGICAL PHENOMENON OR 
CONCEPT THAT MASKS THE FEAR AND OPPORTUNISM

Resume

Research pluralistic nature of the phenomenon of “ ket
man “, which is at the same time as the art of duplicity,
manifested in the sphere of ( political) communication,
social-  psychological and psyhological level is the main
interest of this paper. Czeslaw Milosz‘s interpretation of
this phenomenon was more than isntructive in this regard,
and his understanding of the central importance given in
the paper. As a form of dissimulation, the system response
to political repression , a hidden form of (political ) diffe
rences and socio shaped form of concealment , “ ketman
“ is a very complex phenomenon that goes well beyond
such a term for  masking the sheer fear and opportunism
, as determined by a critics of the study Czeslaw Milosz .
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Starting from the idea of religious mask , taken from the
Islamic tradition , Czeslaw Milosz singled out two of its
dimensions: the moral principle that justifies the applica
tion of religious cunning disguise , thus providing a kind
of satisfaction and sense of superiority of one who practi
ces “ ketman “ , and the moment the hypocrisy of skills .
These two dimensions Gabineau’s idea was developed by
deepening their psychological , cultural and anthropolo
gical sense . Exploring the phenomenon of “ ketman “ in
Polish society under Stalinist repression , the author has
come to the definition of modern ideological form ketman
: national ketman , ketman revolutionary purity , ketman
metaphysical , aesthetic and ethical ketman . Offering me
ticulous analysis of the circumstances , reasons and con
sequences of each of these types of caiman nature , both
for those who practice them directly and for society as a
whole , the author has focused on the socio- psychologi
cal level phenomena. Thus, in the falsification of identity
to the public in its survival revealed a complex acroba
tics of the mind which should do the cunning duplicity and
preserve the moral and psychological coherence despite
segregation , and destructive consequences of this form of
selfmanipulation . Taking into account all these dimensi
ons of its expression , it can be concluded that „ketman“
is transcivilisational and transideologicall phenomenon ,
and that the degree of application “ketman“ in a society
indicator of its repressive system of government , disorders
in the private and public spheres, and the states his public
life as well as its political culture.

Key words: „Ketman“ political disagreement, ma
nipulation, terror, totalitarian government, ideology,
communism, people’s democracy, identity.

Овај рад је примљен 14. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ КАО НОВИ КАНАЛ
ПОЛИТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
– СЛУЧАЈ ФЕЈСБУК***
Сажетак
Информациона технологија доживљава драматич
не промене са еволуцијом Интернета мењајући начин
комуникације политичких актера у сфери политичке
комептенције. Интерактивност, као и одржавање
континуитета у комуникацији између политичких су
бјеката и бирача, представља нове принципе у кому
никацији 21. века. У земљама са развијеном демокра
тијом и развијеним пољем политичке компетенције,
друштвени медији засновани на технолошкој основи
Веба 2.0, а нарочито друштвене мреже постају не
заобилазна компонента политичке комуникације и
промоције коју кандидати политичких странака ефи
касно користе како би вршиле утицај на ставове, убе
ђења и погледе бирача, кроз изградњу позитвне слике
о кандидату и придобијање њихове подршке на избо
рима. У овом раду аутори истражују колики је реал
ни утицај друштвене мреже Фејсбук, као феномена
савременог друштва, у креирању ефикасне политичке
комуникације и промовисању политичких странака и
политичара у Србији. Поред тога, испитује се ути
цај на политичко опредељење појединца, као и обим
*
Истраживач приправник
** Истраживач приправник
*** Овај рад је настао у оквиру пројекта број 179009, који финансира Министарство, просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
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интересовања корисника ове друштвене мреже за
политичке промотивне поруке. Ово истраживање се
заснива на 6 димензија, од којих свака има сопствену
хипотезу. Како би циљеви студије били остварени, са
стављен је упитник који укључује 14 питања у вези са
ових 6 димензија и хипотеза. Упитник је у периоду од
месец дана био постављен на Фејсбуку, а 355 упитни
ка је било погодно за статистичку анализу.
Кључне речи: друштвени медији, друштвене мреже,
Фејсбук, политичка комуникација, Србија.

Маркетиншка комуникација на политичком тржишту

P

аралелно са демократизацијом друштва, развојем индустри
јализације, повећањем бирачког тела, интезивирањем значаја
комуникације у свим друштвеним процесима, расте и значај мар
кетиншке комуникације на политичком тржишту. Основни циљ
политичке комуникације је да се успоставе, одрже и унапреде ду
горочни политички односи за добробит друштва, али тако да су ци
љеви укључених политичких актера и политичких странака испу
њени. Осим тога, маркетиншка комуникација на политичком тржи
шту, које је одређено државном границом, изборним јединицама,
изборним начелима, процедурама, правилима и временом одржа
вања избора, има за циљ да информише, убеди или подсети потен
цијалне бираче -директно или индиректно- о идејама и програми
ма политичких актера са циљем придобијања њихове подршке на
изборима. Процес изградње ефективне маркетиншке комуникаци
је требало би да започне идентификовањем циљног аудиторијума,
односно свеобухватним истраживањем бирачког тела које се спро
води сегеменатцијом политичког тржишта према демографским,
социоекономским, географским, и другим критеријумима. Након
одређивања комуникационих циљева, следи избор канала који ће
пренети жељену поруку циљној групи. Избор ефикасних канала
комуникације је све тежи, јер канали комуникације постају више
расути и фрагментирани.1) Медији јесу један од најчешћих канала
комуникације. Класификација медија и средстава комуникације у
домаћој и иностраној литератури је извршена на различите начине.
Основне разлике у приступу се заснивају на избору критеријума
за класификацију и перспективе из које се она врши (социолошке,
1)

Philip Kotler, Levin Lane Keller, Marketing menadžment, Data Status, Beograd, 2006, стр.
548.
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менаџерске, технолошке), тако да се у неким случајевима она за
снива на:2)
• величини и саставу публике (мас-медији и специјализовани
медији)
• врсти технологије која се користи за њихову продукцију и
пласирање садржаја (електронски и штампани)
• локацији на којој се медији конзумирају (унутрашњи или in
home и спољашњи или out of home медији)
• начину плаћања приликом продукције или закупа огласног
простора (медији изнад линије или above the line, у које спа
дају телевизија, радио и штампани медији, за чији закуп
агенције остварују провизију и медији испод линије или
below the line медији, у које спадају директна пошта, орга
низација специјалних догађаја и различити промотивни ма
теријали за које се агенцијама не плаћа провизија, већ само
трошкови њихове производње
• временском периоду њиховог појављивања (традиционал
ни и нови медији, при чему се у традиционалне убрајају
телевизија, радио, штампа, док се у новије медије убрајају
Интернет сервиси, сервиси мобилне телефоније и др.)
Друштвени медији су скуп интернет апликација који омогућа
вају креирање и размену садржаја који стварају сами корисници.3)
Друштвени медији, као новији медији са временског аспекта њи
ховог појављивања, темеље се на технолошкој основи Web 2.04) и
мењају начин размишљања и навике корисника Интернета. Запра
во, ствара се такозвана веб демократија у којој се пасивни кори
сници претварају у активне учеснике у креирању и дистрибуцији
online садржаја.5) Основна компонента свих друштвених медија је
културни помак, омогућен појавом друштвених мрежа које тран
сформишу линеарну, једносмерну комуникацију традиционалних
медија у интерактивну дискусију између корисника интернета,
2)
3)
4)
5)

Tamara Vlastelica, Medijska kampanja: Publicitet i oglašavanje, Zadužbina Andrejević, Be
ograd, 2007, стр. 29.
Adrian Palmer, Nicole Koenig-Lewis, „An experiential, social network-based approach to
direct marketing“, International Journal of Direct Marketing, Emerald Group Publishing
Limited, Vol. 3 Iss: 3, 2009, стр. 162-176.
Web2.0 је нова верзија World Wide Web технологије која корисницима омогућава уче
ствовање у креир ању и дистрибуцији садржаја веба.
Peter R. Scott, J. Mike Jacka, Auditing Social Media: A Governance and Risk Guide, Wiley,
Hoboken NJ, 2011, стр. 5-7.
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приликом чега они постају активни учесници, а не само пасивни
конзументи.6) Такође, друштвени медији, који су по својој природи
децентрализовани и мање хијерархијски организовани од традици
оналних, представљају релативно јефтино средство за спровођење
квантитативних и квалитативних истраживања политичког тржи
шта.7) У друштвене медије се убрајају8): Вики сервиси9), блогови и
микроблогови (Tumblr, Twitter), сервиси за размену мултимедијал
них садржаја (Youtube, Vimeo, Flickr), друштвене мреже (Facebook,
Google Plus), Интернет форуми, сервиси за рецензије (Yelp, Epini
ons), виртуелни друштвени светови (Second Life).

Дефинисање друштвених мрежа
Друштвене мреже представљају бесплатне интерактивне ин
тернет сервисе који повезују кориснике у глобалну мрежу и омогу
ћавају им да креирају јавне профиле унутар ограниченог система
и повежу се са другим корисницима.10) Друштвене мреже, као је
дан сегмент много ширег скупа друштвених медија, јесу Интернет
заједнице које повезују људе широм света који деле слична инте
ресовања или активности. Ова категорија онлајн медија захтева
активну партиципацију корисника, што их чини медијма са најве
ћим индексом укључености. Познат је Меткалфов закон11) по којем
вредност мреже расте као квадрат броја њених корисника, те ва
жност садржаја који корисници генеришу огледа се у чињеници да
друштвени медији, тиме и друштвене мреже постају утицајније са
порастом садржаја корисника. Што више међусобних веза и начи
на за дељење постоји међу корисницима, то се информације лакше
и брже шире, а садржај постаје виралан.12) Друштвене мреже, као
Ines Mergel, Bill Greeves, Social Media in the Public Sector Field Guide: Designing and
Implementing Strategies and Policies, Wiley, Somerset NJ, 2012, стр. 4.
7) http://www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One-Four-AroundWorld/1009976
8) Jan H. Kietzmann, Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, Bruno S. Silvestre, „Social me
dia? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media“, Business
Horizons, Vol. 54, Iss: 3, 2011, стр. 241.
9) Веб платформа за објављивање садржаја или докумената колаборацијом већег броја
корисника (као што су: Wikipedia, Wikia, WikiSpaces)
10) Danah M. Boyd, Nicole B. Ellison, „Social network sites: Definition, history, and scholar
ship“, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol.13, Iss: 1, 2007, стр. 210.
11) http://www.techopedia.com/defin ition/29066/metcalfes-law
12) Виралан садржај на друштвеним мрежама обично значи да је исти добро прихваћен и
да се широко дели на Интернету; више о виралном маркетингу на друштвеним мрежа

6)
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нови канал комуникације и најбрже средство информисања, уноси
изненађујуће промене у политичку и друштвену слику света. Упо
треба друштвених мрежа у политичким кампањама демократских
земаља порасла је како код кандидата тако и код бирача. Кандидати
су прихватили бројне интернет алате, укључујући и wеб сајтове
друштвених мрежа за потребе комуницирања са присталицама и
бирачима, прикупљања донација, помагања друштву и организо
вања специјалних догађаја. Са друге стране, бирачи су усвојили
Интернет алате попут блогова и сајтова друштвених мрежа како би
подржали одређене кандидате, како би се повезали са кандидати
ма, заједнички учествовали у политичким питањима, ушли у по
литички дијалог, следили циљеве активиста и делили информаци
је. Најчеше коришћене друштвене мреже широм света су Фејсбук,
Твитер, Линкедин. 13)

Друштвена мрежа Фејсбук – основне караткеристике
Фејсбук, као најпопуларнији сервис за друштвено умрежава
ње, је један од новијих канала комуникације који политичари при
хватају у циљу успостављања ефективне политичке комуникаци
је са гласачима, ширења и промовисања сопствених идеологија,
придобијања присталица и мењања политичке стварности. Данас,
Фејсбук има преко милијарду корисника широм света и 3,800,000
корисника у Републици Србији14) који постају активни учесници
у креирању јавног мњења. За разлику од традиционалних медија
који захтевају сложене административне процедуре или дуготра
јан процес продукције, друштвене мреже попут Фејсбука, омогу
ћавају политичарима да за само неколико тренутака дистрибуирају
промотивну поруку широком аудиторијуму који ће те поруке про
следитити осталим корисницима, чиме се ствара ефекат виралног
маркетинга. Како је дељење садржаја са корисничког аспекта врло
једноставно, брзина којом се вести шире је далеко већа него преко
традиционалних медија. Фејсбук омогућава политичким кандида
тима да креирају персонализоване поруке и да на тај начин при
лагоде политичку комуникацију сваком делу свог бирачког тела.
Дакле, поруке по свом садржају и облику не морају да буду унифи
ма погледати у: Sven Wilde , Viral Marketing Within Social Networking Sites: The Creation
of an Effective Viral Marketing Campai, Diplomica Verlag, Hamburg, 2013, str. 45-60.
13) http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites
14) https://www.facebook.com/ads/create/?act=22700748, јун 2013.
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циране, што ову друштвену мрежу чини селективним медијем. Ин
терактивност, персонализоване поруке, успостављање двосмерне
комуникације понекад у реалном времену и колективна интелиген
ција су карактеристике Фејсбук друштвене мреже, која подстиче
кориснике да током коришћења истих дају садржају и свој допри
нос учествовањем у дискусијама, пружањем повратних информа
ција, гласањем, остављањем коментара и дељењем информација
између свих заинтересованих страна. Управо из тог разлога се
последњих година Фејсбук, као медиј који захтева активну парти
ципацију корисника, користи као додатни канал политичке кому
никације. Такође, Фејсбук спада у медије са ниским трошковима
продукције и закупа медијског простора што га чини релативно
јефтиним средством за спровођење квалитативних и квантитатив
них истраживања политичког тржишта ради што бољег разумева
ња бирачке јавности.
Оно што се догодило у неким земљама на Блиском истоку је је
дан од показатеља колико на једноставан начин корисници могу да
се придруже политичким групама или да самостално креирају гру
пе у којима могу да размењују политичка мишљења. Утицај Феј
сбук мреже највише се осетио када су их протестанти користили
како би се супротставили вишедеценијским диктатурама у Тунису,
Египту и Либији. Ови маркетинг алати су убрзали процес револу
ције помажући активистима да се што боље организују, пренесу
информације широм света и добију међународну подршку. Како
наводи часопис о информационим технологијама Wired, друштве
ни медији представљају брошуре XXI века, тако да људи који су
незадовољни стањем status quo могу да се организују, уједине и
крену протесте, а у случају Египта покрену револуцију.
Председничка изборна кампања Барака Обаме 2008. је прва
политичка кампања у којој је искоришћен пуни потенцијал дру
штвених мрежа у сврху придобијања гласача и прикупљања додат
них новчаних средства за вођење маркетинг кампање. У односу на
тадашњег политичког противника, Обамина кампања се заснивала
на вишеканалној стратегији политичке комуникације уз посебан
нагласак на друштвене медије који су допринели његовој победи
у САД-у 2008. године. У развијеном политичком тржишту, каквим
се сматра тржиште САД, више од половине младих на Интернету
се информише о политичким питањима, тако да се може очекивати
да се кампање, са сваким изборним циклусом све више базирају на
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друштвеним медијима. Сајтови друштвених мрежа су најпопулар
нији међу младима јер они брже прихватају и усвајају достигнућа
развоја интернет технологије и имају већу потребу за припадањем
друштвеним групама.

Циљеви и хипотезе студије
У складу са истраживачким питањима која се заснивају на мо
гућности коришћења друштвених мрежа у креирању ефективне
политичке комуникације на политичком тржишту, спроведено ем
пиријско истраживање у основи је имало следеће циљеве:
1. Утврдити у којој мери су корисници Фејсбука заинтересо
вани за политичке теме
2. Утврдити у којој мери су корисници Фејсбука заинтересо
вани за политичке промотивне поруке
3. Утврдити какав утицај и последице на друштво и текуће
политичке догађаје имају политичке промотивне поруке на
Фејсбуку
4. Утврдити како корисници Фејсбука поступају са политич
ким промотивним порукама које добију путем Фејсбука
5. Утврдити у којој мери политичке промотивне поруке на
Фејсбуку утичу на одабир одређене политичке организаци
је
6. Утврдити у којој мери политички маркетинг (промотивне
поруке) на Фејсбуку утиче на резултате избора

Хипотезе истраживања
Постављене су и следеће хипотезе истраживања:15)
Х1: Постоји интересовање за политичка питања и политичке
промотивне поруке на Фејсбуку.
Х2: Политичке промотивне поруке на Фејсбуку утичу на про
мену ставова појединаца, на друштво и текуће политичке
догађаје у целини.
15) Rudaina Othman Yousif, Mahmood J. Alsamydai, „The Impact of the Political Promotion
via Facebook on Individuals Political Orientations“, International Journal of Business and
Management, Canadian Center of Science and Education, Vol. 7, No. 10, 2012.
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Х3: Појединци имају позитиван став према политичким промо
тивним порукама на Фејсбуку.
Х4: Политичке промотивне поруке на Фејсбуку могу се окарак
терисати као веродостојне.
Х5: Политичке промотивне поруке на Фејсбуку утичу на про
мену политичке оријентације појединаца.
Х6: Политичке промотивне поруке на Фејсбуку утичу на резул
тате избора.

Методологија
Извор података
Приликом формулисања плана истраживања, донета је одлука
да ће се истраживање заснивати на прикупљању примарних пода
така и то помоћу анкете. Инструмент истраживања чинио је упит
ник, састављен од 14 затворених питања.

Мерни опсег
Упитник се састоји од 14 питања која су помоћу Ликертове
скале подељена у 6 димензија које осликавају структуру студије и
то на следећи начин:
Димензија (1): интерес за политику(питања 1, 2)
Димензија (2): утицајна политичку ситуацију (питања 3, 4, 5)
Димензија (3): однос према промотивним порукама(питања 6,
7, 8, 9)
Димензија (4): поузданост(питање 10)
Димензија (5): утицај на политичку оријентацију (питање 11)
Димензија (6): утицај на изборе (питања 12, 13, 14)
Упитник је у периоду од месец дана, 20.5.2013. – 20.6.2013.
био постављен на Фејсбуку. Иако је било 377 одговора, 355 упит
ника (94%) је било погодно за статистичку анализу.
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Метода анализе
Коришћено је неколико статстичких техника укључујући
анализу учесталости, дескриптивну анализу, Кронбахова алфа и
Т-тест. Т-тест користимо пошто нам стандардна девијација основ
ног скупа није позната и узорак је велики (н≥30). Т-тест је кори
шћен како би се тестирањем узорачке средње вредности једне ди
мензије, а на основу вредности средње тачке на скали, прихватила
или одбацила нулта хипотеза, при чему већа вредност означава
повољнији став и обратно. Вредност средње тачке на скали која
износи 3 одабрана је тако што је, по додавању доње кодиране вред
ности Ликертове скале (1) и горње кодиране вредности (5) Ликер
тове скале, подељена са 2.

Резултати истраживања
Подаци прикупљени наведеним анкетним упитником обрађе
ни су помоћу програмског пакета SPSS for Windows верзија 14.0.

Тест поузданости
Уколико је Кронбахов α коефицијент поузданости 70% или
више сматра се прихватљивим у већини истраживања у области
друштвених наука. Резултат теста у овој студији је 83 % као што је
приказано у табели 1.
Табела 1. Коефицијент поузданости
N of cases

Cronbach’s Alpha

N of Items

355

0,833

14

Структура узорка
Структура узорка, према различитим критеријумима, илустро
вана је у следећим табелама.
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Табела 2. Пол
Valid

muški
ženski
Total

Frequency
144
211
355

Percent
40,6
59,4
100,0

Valid Percent Cumulative Percent
40,6
40,6
59,4
100,0
100,0

Табела 3. Старосна структура испитаника
18-20
21-30
31-40
Valid
41-50
Iznad 50
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

12
221
99
17
6
355

3,4
62,3
27,9
4,8
1,7
100,0

3,4
62,3
27,9
4,8
1,7
100,0

Cumulative
Percent
3,4
65,6
93,5
98,3
100,0

Тестирање хипотеза
Тестирање хипотеза спроводимо у неколико корака : 16)
1. Формулишемо Х0 и Х1 и задајемо вредност α.
2. Одређујемо критичне области величине α помоћу узорачке
расподеле одговарајуће статистике теста.
3. Одређујемо вредности статистике теста на основу података
из узорка.
4. Проверавамо да ли реализована вредност статистике теста
припада критичној области и у складу са тим одбацујемо
или не одбацујемо одговарајуће хипотезе.
Критеријум за одбацивање нулте хипотезе (Х0) је да је стати
стика теста (т) мања од њене табличне вредности тј. т0≤-тн-1,α у су
протном прихватамо Х0.

Прва димензија (политичко интересовање)
У табели 4 је приказана средња вредност узорка, којом се мери
ова димензија (Д1) као целина, а која износи (2.65), што је стати
стички значајно мање од средње вредности на скали (3), уз стан
16) Ljiljana Petrović, Teorijska statistika: teorija statističkog zaključivanja, Centar za izdavačku
delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2010, str. 165.
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дардно одступање које указује на мање осипање око ове средње
вредности.
Табела 4. Статистички подаци за прву димезију
N
355
355
355

q1
q2
D1

Mean
3,38
1,93
2,6563

Std. Deviation
1,233
1,139
1,03071

Std. Error Mean
,065
,060
,05470

На основу података из анкете, а применом т-теста, нулта хипо
теза се одбацује и прихвата се алтернативна хипотеза да не постоји
интересовање за политичка питања и политичке промотивне пору
ке путем Фејсбука.
Табела 5. Т-тест (прва димензија)
Test Value = 3

q1
q2
D1

t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

5,856
-17,707
-6,282

354
354
354

,000
,000
,000

,383
-1,070
-,34366

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
,25
,51
-1,19
-,95
-,4512
-,2361

Друга димензија (утицај на политичку ситуацију)
У табели 6 налазимо податак да средња вредност узорка,
којом се мери ова димензија (Д2) као целина, износи (2.72), што не
премашује средњу вредност на скали (3), уз стандардно одступање
које надаље указује на мање осипање око ове средње вредности.
Табела 6. Статистички подаци за другу димезију
q3
q4
q5
D2

N
355
355
355
355

Mean
3,01
2,87
2,30
2,7258

Std. Deviation
1,100
1,145
1,174
,92531

Std. Error Mean
,058
,061
,062
,04911

Као резултат примене т-теста на податке из анкете нулта
хипотеза се одбацује и прихвата се алтернативна хипотеза да
политичке промотивне поруке на Фејсбуку немају утицај и
последице на друштво и текуће политичке догађаје.
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Табела 7. Т-тест (друга димензија)
Test Value = 3

q3
q4
q5
D2

t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

,193
-2,132
-11,302
-5,583

354
354
354
354

,847
,034
,000
,000

,011
-,130
-,704
-,27418

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
-,10
,13
-,25
-,01
-,83
-,58
-,3708
-,1776

Трећа димензија 
(однос према промотивним политичким порукама)
Табела 8 показује да испитаници најмање једном у три месеца
добијају политичке промотивне поруке на Фејсбуку од политичких
организација, али их скоро никада не прослеђују нити дискутују о
њиховом садржају са пријатељима на Фејсбуку. Подаци из табеле
9 показују да средња вредност узорка, којом се мери ова димензија
(Д3) као целина, износи (1.68), што не премашује средњу вредност
на скали (3), уз стандардно одступање које указује на мање осипање
око ове средње вредности.
Табела 8. Статистички подаци за трећу димезију
q6
q7
q8
q9
D3

N
355
355
355
355
355

Mean
2,08
1,89
1,18
1,57
1,6810

Std. Deviation
1,225
1,194
,604
,953
,76756

Std. Error Mean
,065
,063
,032
,051
,04074

Применом т-теста на податке из узорка, закључујемо да се
нулта хипотеза одбацује и прихвата алтернативна да испитаници
не добијају политичке промотивне поруке на Фејсбуку тј. добијају
једном у три месеца, али нису активни по питању ширења и
дискутовања истих са пријатељима у оквиру online заједнице.
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Табела 9. Т-тест (трећа димензија)
Test Value = 3

q6
q7
q8
q9
D3

t

df

-14,078
-17,513
-56,687
-28,361
-32,378

354
354
354
354
354

Sig.
Mean Differ(2-tailed)
ence
,000
,000
,000
,000
,000

-,915
-1,110
-1,817
-1,434
-1,31901

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
-1,04
-,79
-1,23
-,99
-1,88
-1,75
-1,53
-1,33
-1,3991
-1,2389

Четврта димензија 
(поузданост политичким промотивних порука на Фејсбуку)
У табели 10 налазимо податак да средња вредност узорка,
којом се мери четврта димензија (Д4) као целина, износи (2.18),
што не премашује средњу вредност на скали (3), уз стандардно
одступање које надаље указује на мање осипање око ове средње
вредности.
Табела 10. Статистички подаци за четврту димезију
N
355

q10

Mean
2,18

Std. Deviation
1,050

Std. Error Mean
,056

Коришћењем т-теста, долазимо до закључка да се нулта
хипотеза одбацује и прихвата алтернативна хипотеза да политичке
промотивне поруке на Фејсбуку нису веродостојне.
Табела 11. Т-тест (четврта димензија)
Test Value = 3

q10

t

df

-14,706

354

Sig.
Mean
(2-tailed) Difference
,000
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Пета димензија 
(утицај на политичку оријентацију појединца)
На основу података из табеле 12 видимо да узорачка средња
вредност пете димензије (Д5) као целине износи (1.28), што не
премашује средњу вредност на скали (3), уз стандардно одступање
које надаље указује на мање осипање око ове средње вредности.
Табела 12. Статистички подаци за пету димензију
N
355

q11

Mean
1,28

Std. Deviation
,691

Std. Error Mean
,037

Употребом т-теста, а на основу података из узорка, закључујемо
да нулту хипотезу требамо одбацити и прихватити алтернативну
хипотезу, према којој, испитаници сматрају да политичке
промотивне поруке на Фејсбуку немају утицај на политичку
оријентацију појединца.
Табела 13. Т-тест (пета димензија)

q11

t

df

Sig.
(2-tailed)

-47,018

354

,000

Test Value = 3
Mean
95% Confidence Interval of
Difference
the Difference
Lower
Upper
-1,724
-1,80
-1,65

Шеста димензија (утицај на резултате избора)
Анализом података из табеле 14 долази се до закључка да
средња вредност узорка, којом се мери ова димензија (Д6) као
целина, износи (2.19), што не премашује средњу вредност на скали
(3), уз стандардно одступање које надаље указује на мање осипање
око ове средње вредности.
Табела 14. Статистички подаци за шесту димензију
q12
q13
q14
d6

N
355
355
355
355

Mean
2,14
2,14
2,31
2,1972

Std. Deviation
,957
,962
,989
,83056
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На основу вредности из узорка и применом т-теста одбацујемо
нулту хипотезу и прихватмо алтернативну, која на казује да
испитаници сматрају да политички маркетинг на Фејсбуку нема
утицај на резултате избора.
Табела 15. Т-тест (шеста димензија)
Test Value = 3

q12
q13
q14
d6

t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

-16,970
-16,770
-13,154
-18,212

354
354
354
354

,000
,000
,000
,000

-,862
-,856
-,690
-,80282

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
-,96
-,76
-,96
-,76
-,79
-,59
-,8895
-,7161

Закључак
На основу спроведеног истраживања дошло се до закључка да
Фејсбук корисници у Републици Србији потврђују да политичари не
користе предности ове друштвене мреже као што то чине политичари
у развијеним демократским друштвима са вишестраначким
системом, плурализмом, и парламентарном демократијом. Из
резултата истраживања уочава се да осим политичара и корисници
Фејсбука занемарују огромни муллтимедијални потенцијал ове
онлајн заједнице у сврху ширења политичких промотивних порука
које би могле да утичу на политичку реалност и политичка збивања.
Ова студија је показала да традиционални медији имају доминантан
утицај на резултате политичких избора као и на политичку
оријентацију појединца, да иновативни начини комуницирања са
потенцијалним гласачима још увек нису прихваћени. Узимајући
у обзир чињеницу да је у нашој земљи демократија у развоју,
претпоставка је да се ефективна политичка комуникација и
политичко тржиште развијају у складу са развојем демократије и
примене њених начела. Будући да је млађа популација углавном
апстинент на изборима, а да се ослања на Интернет изворе
информисања, друштвеме мреже могу бити одлично средство за
њихову активацију. У нашој земљи у овом сегменту политичког
маркетинга има доста простора за побољшање, као и за прихватање
чињенице да ангажовање и дигиталних медија, успостављање
двосмерне и директне комуникације са бирачима унутар уско
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дефинисаног временског оквира може да повећа домет и утицај
промотивне поруке. За кредибилитет политичке комуникације
на Интернету неопходно је знање и време, па политичке странке
и политички кандидати морају да буду присутни на свим онлајн
медијима и активно учествују и после избора.
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Bojan Kiculovic
Adrijana Grmusa
SOCIAL NETWORKS  AS A NEW CHANNEL OF THE 
POLITICAL COMMUNICATION - A CASE OF FACEBOOK
Resume
Social media, especially Facebook, is proven to be a very
valuable and influential communication tool in this tech
nological era. Just as social media has become an in
creasingly significant part of our daily lives, it has also
become a growing aspect of political campaigns. Interac
tivity and continuity in communication between political
subjects (parties) and voters, represents a new policy in
the 21st century communication. In countries with devel
oped democracy and developed field of political compe
tence, social media based on Web 2.0 technology and so
cial networks in particular, are becoming an indispensable
component of political communication and promotion of
candidates by political parties effectively used to exert in
fluence on the attitudes, beliefs and views of the voters,
through building up a positive image of the candidate and
gaining voters support in the election.
In this paper, authors  investigate what is the real impact
of the Facebook social network, as a phenomenon of mod
ern society, at the creation of effective political communi
cation and promotion of political parties and politicians
in Serbia. In addition, authors examine the impact of the
political orientation of the individual and the volume of in
terest of the social networks users for political promotion
al messages. This study examines If politicians use social
network Facebook as a marketin tool for their promotion
and campaigns. Social media provide new opportunities
for politicians in order to organize effective marketing
campaigns. With more than 3 million active members in
Serbia, social network Facebook allows political candi
dates to create personalized and customized messages
for their voters. Polticans could use this platform to have
a personal dialogue with potential voters. Unlike tradi
tional media, social media don’t require complex admin
istrative procedures and lengtherm production process. If
politicians want to connect with younger generations that
don’t watch TV news too much, it is essential. However,
social media has certainly changed the face of political
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campaigns, it has not replaced other traditional forms of
communication. It should be additive.
Present research is based on six dimensions, each dimen
sion has its own hypothesis. In order to reach our study
objectives, the questionnaire has been set on Facebook
for the period of a month and 355 questionnaries have
been suitable for statistical analysis. This research was
designed to explore If Facebook users have an interest in
political subject and political promoting messages posted
via Facebook. Basic descriptive statistics were obtained
for each question.  T-test was performed for each question
in order to accept or reject the validity of each.
Key words: social media, social network, facebook, politi
cal communication, Serbia.

Овај рад је примљен 6. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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СЕОСКИ ТУРИЗАМ У РУСИЈИ: 
МИТОДИЗАЈН КАО 
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВОЈА***
Туристичка привлачност региона као елемент
развоја регионалног брендинга

D

анас се туристичка делатност развија са успехом у многим
регионима Русије.1) Финансирање регионалних програма за
развој туризма се одвија преко средстава субјеката Руске Федера
ције и приватног сектора, што представља скоро 85% укупне суме
реализоване у овој сфери.2)
У основи регионалних карактеристика развоја руског туризма
налазе се објективни фактори – географски, климатски, културноисторијски, етнички. Такође, посебан утицај имају и регулативни
фактори који су условљени нивоом развоја туристичке делатности,
посебно такви фактори као:
*

Доктор филолошких наука, доцент катедре Односи са јавношћу, новинарство и рекла
ма Череповецког државног универзитета
** Дипломац Череповецког државног универзитета, специјалност ‘’односи са јавношћу’’
*** Рад је настао у оквиру регионалног конкурса “Северо-Запад России: история и совре
менность” 2012 – Вологодская область РГНФ проект № 12-14-35003. «Культурный
ландшафт Череповецкого края»
1) Основни циљеви, задаци, принципи и смерови државне регулације у овој сфери су од
ређени законом, посебно у Федералном закону «Об основах туристской деятельности
в Российс кой Федерации», у «Основных направлениях деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2012 года», у «Стратегии развития туризма в Рос
сийской Федерации до 2015 года» и у другим правним актима.
2) Повышение туристической привлекательности регионов как стратегический фактор
развития. Возможности кризиса, Екатеринбург, 2009. – С. 6.
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- број објеката за колективни смештај (хотелског и специ
јалног типа)
- број лица која се користе тим објектима (руски грађани и
страни туристи у Русији)
Ови показатељи директно или индиректно карактеришу раз
вијеност на регионалном нивоу хотелског и бањског сектора, оп
терећење хотелске делатности, опште туристичко оптерећење на
становништво региона, привлачност региона за стране и домаће
туристе. Посматрајући у целини све те показатеље, можемо давати
оцене о типичним цртама развоја регионалног туризма.
Данас су неке од значајнијих тенденција развоја туризма у ре
гионима и целој земљи ‘’раст конкуренције на тржишту туристич
ке понуде и као последица, појава све већег броја региона са оп
ширним и амбициозним плановима привлачења туриста, а такође
и презасићеност тржишта једнообразном туристичком понудом’’.3)
Овде важну улогу игра истраживање нивоа тражње и понуде на
тржишту туризма, на основу којег настају идеје у погледу нове ту
ристичке понуде и потом реализују.
У сфери туризма на разним нивоима (светском, руском, регио
налном) постоји мноштво брендова у различитим типовима тури
зма. Приликом стварања новог туристичког производа неопходно
је јасно разумети шта ће заиста плаћати туриста, јер он не плаћа
толико за транспорт или хотелски смештај, већ пре свега нова ис
куства и прилику да се упозна са непознатим, удобност, пажњу, оп
шти амбијент. Другим речима, домаћин њему продаје своју идеју,
а не услугу или робу.
Последњих година у Русији цео низ региона, градова и других
територијалних јединица предузимају покушаје разраде и реали
зације програма креац
 ије и промовисања туристичких брендова.
Тако су се, на пример, у тверској области постојано предузимали
и даље се предузимају покушаји решавања проблема туристич
ког брендирања. Једна од пројектних група је предложила да се
за област Твера креира бренд на основу архетипа ‘’Трагач’’. Сма
тра се да ‘’бренд Трагача’’ поседује велики тржишни потенцијал.
Аутори тврде да тај архетип може да пласира такве слогане као:
3)

Стратегия развития сферы туризма Вологодской области до 2020 года. Вологодская
область, 2010г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kirillov.vologda.ru/
kirillovsky.(дата обращения 19.01.2012 г.)
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‘’Твер – то је права и широка Русија – без маске’’; ‘’путовање у
Твер – путовање у неизвесност’’, итд.4)
Такође су провејавале идеје да бренд тверске области постане
слоган ‘’Тверска област – исконска руска земља и извор загонетне
руске душе’’ који би садржао два програма:
- пут од Варјага (Викинга) до Грка
- путовање од Санкт Петербурга до Москве
Познат је и још један предлог бренда за тверску област, који
је изражен преко слогана ‘’одмор успут’’. Међутим, најпогоднији
бренд по мишљењу администрације и стручањака, јесте онај изра
жен кроз слоган ‘’Тверска област – земља извора’’ и једна од ње
гових варијанти ‘’Тверска област – овде се рађа Волга’’,5) будући
да баш ‘’у тверској области извиру две велике реке – Волга (Оста
шковски рејон) и Западна Двина (Пеновскиј рејон). Извор Дњепра
се такође налази у непосредној близини на граници са смоленском
облашћу. Сваке године 29 маја у селу Волговерховје изводи се об
ред освешћења извора од стране великодостојника Руске право
славне цркве’’.6)
Знајући ултимативност раста конкретне територије, ограни
ченост њених ресурса и присуство привлачних атракција, регио
налне власти и локална елита консултују различите маркетиншке
програме.
Али, проблем је у томе што, ако је у вези маркетинга градова и
нарочито мегалополиса већ много урађено, онда ‘’готових рецепа
та’’ за сеоске и комуналне јединице фактички нема.7)

4)
5)
6)
7)

Грибков В.М. «О туристском бренде и туристском сувенире» [Электронный ресурс].
Режимдоступа:http://www.2r.ru/catalog.asp?stage=List&country=4&area=91&artic
le=138. (дата обращения 19.01.2012г.)
Грибков В.М. «О туристском бренде и туристском сувенире» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.2r.ru/catalog.asp?stage=List&country=4&area=91&artic
le=138 (дата обращения 19.01.2012г.)
Ibid
У данашње време диференцијација типова туризма се одвија страховито брзо. Пре
ма подацима Федералне агенције за туризам, данас постоји 14 основних типова тури
зма. Највише се развијају еколошки, спортски, екстремни, горско-скијашки, пословни,
здравствени, крузинг, ловно-риболовачки и гастрономски. Еколошки и сеоски туризам
имају велике потенцијале развоја. Јачање туристичких импулса у тој сфери је повезано
у првом реду са ‘’променама у вредновању туриста од традиционалног модела моресунце-плажа’’ ка принципу ‘’знање-предео-слободно време’’. Развој сеоског туризма
је перспективан нарочито за она места која се налазе близу природних знаменитости,
историјско-културних и објеката духовног наслеђа’’.
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Уопште, сви планови територијалног типа се оријентишу на
привлачење туристичко-инвестиционих капацитета. Очигледно
је да ако говоримо о територијалним јединицама где је туризам
основно или чак једино средство за покретање економског развоја,
стоји да је привлачност те делатности за инвеститоре (и потроша
че) не само важан, него и животно неопходан елемент маркетин
шке политике.
Али, нужно је одмах направити ограду, јер су ‘’инвести
циони процеси у савременој Русији јако централизованог карак
тера. Зато територијални маркетиншки програми јесу усмерени
првенствено на привлачење туриста из сопственог или суседног
региона, а у веома ретким случајевима из удаљених’’,8) а још ређе
иностраних туриста.
Русија је данас обећавајућа средина за промовисање територи
јалних брендова, посебно – туристичких.
Ипак, по мишљењу експерата, за тако нешто је ‘’неопходно
извући се од једнообразности, (...), научити се исправном увође
њу територијалних брендова у свакодневни живот, испуњавати их
‘’инвестиционим смислом’’, узимати у обзир историјски статус,
проналазити специфичну регионалну естетику, улагати напоре у
њихову подршку и промоцију на руском и међународном тржи
шту’’.9)
Често не знајући како се реализују те или друге маркетиншке
технологије у оквирима промоције области или рејона, админи
страције малих територијалних јединица се ослањају на искуства
страних колега. За Русију је у последње време актуелна и пракса
директне сарадње у оквирима међународних пројеката развоја ре
гиона. Један од примера такве сарадње јесте ‘’Руско-дански проје
кат стратешког развоја кириловског рејона волгогодске области’’.
Ипак, успешност пројеката таквог типа је пре изузетак него
правило. Страно искуство није увек могуће пресликати на руску
стварност малих варошица или рејонских центара.
8)

9)

Чечулин А. «Программы продвижения территорий в современной России», Газете
о развитии бизнес коммуникаций «RuPoR», №45 15-30 апреля 2011г. [Электронный
ресурс]. Режим доступа:http://www.communicators.ru/files/docs/rupor_45.pdf(дата обра
щения 19.01.2012г.)
Чечулин А. «Программы продвижения территорий в современной России», Газете
о развитии бизнес коммуникаций «RuPoR», №45 15-30 апреля 2011г. [Электронный
ресурс]. Режим доступа:http://www.communicators.ru/files/docs/rupor_45.pdf(дата обра
щения 19.01.2012г.)
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Ограниченост ресурса, како материјалних, тако и нема
теријалних, доводи до тога да су месне администрације при
нуђене да траже најјефтиније, али ипак ефективне начине за
развој своје области.
Практично искуство изградње туристичке
привлачности за општине (на примеру
‘’Кузкиновог језера’’ кирилског рејона)
У својству примера примене технологије митодизајна ми смо
изабрали кириловски рејон вологодске области. Овај рејон је на
ма интересантан из неколико разлога. Пре свега, он представља
уникатан природан и историјско-културнни простор Русије, где се
развијају, чувају у успостављају извори традиционалне културе се
вера.
Кирилов је мали провинцијални градић који сваке године при
ма на хиљаде туриста из целог света, а који су привучени прелепом
природом, древном руском архитектуром и уметношћу, фолклором
и традицијом.
Приликом стварања новог туристичког производа неопходно
је јасно разумети шта ће заиста плаћати туриста, јер он не плаћа
толико за транспорт или хотелски смештај, већ пре свега нова ис
куства и прилику да се упозна са непознатим, удобност, пажњу,
општи амбијент. Другим речима, ми као домаћин њему продајемо
идеју, а не услугу или робу. У том случају од свих метода који се
користе за креацију нове туристичке понуде свим нашим потре
бама одговара такав метод као што је митодизајн. Управо он омо
гућава у већој мери да се вешто одрази уникалност туристичког
објекта и његове конкурентске предности, на основу направљене и
промовисане легенде места - туристичког пута.
Митодизајн10) конструише извесно комуникативно-предметно
поље, које укључује у себе дати предмет, информацију о њему и
10) Митодизајн као појам и технологија је у потпуности ‘’руски производ’’. Осмислио га
и у научни живот увео доктор културолошких наука, директор Више школе маркетин
шких комуникација руског државног педагошког универзитета А.И. Херцена Андреј
Владимирович Уљановски (Ульян
 овский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социаль
ные мифы. – СПб.: Питер, 2005). Овај аутор предлаже следеће научно одређење наве
дене технологије: ‘’Одговарајући митодизајн – то је вид креативног маркетинга који
се одликује применом посебних систмеских процедура конструисања комуникативног
квалитета и комуникативно-предметне области робе/услуге са посебним акцентом одр
жавања поверења циљаног аудиторијума’’. (стр. 55)

- 251 -

Т. А. Ветрова, Е. J. Володина

СЕОСКИ ТУРИЗАМ У РУСИЈИ.

очекивања клијената у вези предмета. Такав метод омогућава пред
виђања, управљање и ефикасан одговор на импулсе клијената ци
љане аудиторије посредством комуникације.
Посебност туристичке маршруте има своју основу у локалнојмесној легенди. Постоји неколико типова легенди – футуристичке
(волшебне), историјске (у основи историјски догађај који има зна
чење за локално становништво) и реалне (најчешће у вези са до
гађајем трагичног карактера). Често се приликом ‘’легендирања’’
туристичког објекта користе легенде мешаног типа у зависности
од интереса циљаних група.
Легенда туристичке маршруте укључује у себе одговоре на
следећа питања:
- Зашто ићи?
- Шта тражити?
- Шта очекивати?
- Чега се бојати?
- Шта се дешава након авантуре?
Сва ова питања, а прецизније одговори на њих, граде концеп
цију туристичког производа, бивајући као кључни компоненти ту
ристичког линије (маршруте).

‘’Кузмино језеро’’
Ради се о пројекту разраде туристичке линије Кузмино
језеро (40 км од Кирилова, близу села Коварзино). Са тачке гледи
шта маркетинга, језеро као туристички објекат поседује неисцр
пан потенцијал (чисто, лепо језеро правилног облика у распону од
300-400 метара, дубина се тренутно утврђује) и изазива огроман
интерес будући даје у кириловском рејону такав вид туризма слабо
развијен.
Ипак, можемо говорити о следећим проблемима:
- Није процењен смислени потенцијал места
- Није формирана легенда места
- Замагљена представа о потенцијалним клијентима
Основе за легенду језера могу да буду:
- историјско-културне особености места
- друге легенде или мистична приповедања који су некада
постојали на том локалитету
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- реални догађаји (често трагични) повезани са датом ме
стом
- лековита својства воде у језеру (примери чудесног исце
љења)
У нашем случају, горенаведене основе нису откривене за ле
генду маршруте ‘’Кузмино језеро’’.
Зато основу за заснивање легенде покушали смо да нађемо
у етимолошким карактеристикама речи ‘’Кузма’’.
У датој ситуац
 ији и датом тренутку могућност брендирања бу
дуће туристичке линије видимо на следећи начин. Предлажемо две
концепције:

1. ‘’Показаћемо вам Кузмину мајку’’ у оквиру пројекта
‘’Кирилов – свадбени прстен Русије’’.
Ослањаћемо се на кључне параметре брендирања (леген
довања). По нашем мишењу у том случају бренд туристичке мар
шреутее би требало да пође од ‘’веродостојне приче’’. Она се мора
ослањати на нешто је реално било могуће, било да се ради о иториј
или легенди, а да би прича била иинтересантна она мора садржати
интригу.
Елементи ‘’веродостојне приче’’ су: јунак/јунаци (имена), по
рекло, спољашњи изглед, карктер, навике, начин понашања, изво
ри, који потврђују повезаност са датимм локлитетом. За почетак
ћемо приказати глвне јунаке легенде.
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Табела 1. Могући однос улога у оквиру брендираног објекта

Кузмина мајка

Свек рва (мајка Кузме) као
иск ушење за снаје

Ташта као искушење
за зетове

Кузмина мајка као чувар по
родичних веза

Кузма

Син. Младић чија је мајка врло захтевна у
поглед у буд уће снаје. Снаја може да очек ује
пуно изазова. Кузмино језеро је место где
се изг убило много потенцијалних снаја за
хваљујућ и инт ригама његове мајке. Али, је
једна његова изабраница успела да смекша
мајчино срце...
(Пунктеви маршруте – етапно пролажење
‘’тестова’’ које приближава младу називу
‘’добра жена’’)
-Зет. ‘’Кузма’’ у руским пословицама и
узречицама има негативан карактер. Он је
зао, осветољубив и пргав. У народ у се гово
рило: ‘’Наш Кузма све ради наопако’’. Он је
бедан: ‘’Што је хромо и слепо то на Кузму и
Дамјана’’; приглуп: ‘’Та пословица није за
Кузму Пет ровича’’; ниског порек ла. ‘’Рани
је је Кузма баште копао, а данас у војводе
допао’’.
(Кузмино језеро је тако место где сваки
потенцијални зет може доказати да ће он
бити ‘’добар муж’’
Кузма и његова млада су хероји легенде
које прати срећна судбина захваљујућ и
низу поступака који су у ствари благослов
Кузмине мајке
(Могућност потпања прстенова у воду
језера? Обреди повезани са благословом за
срећан живот у браку)

За сиже легенде може бити употребљена било која од три ва
ријанте. Али је пре свега императив да разумемо која ће улога Ку
змине мајке (а такође и улоге осталих лица) најлакше и органски
одговарати систему интереса и вредности потенцијалних клијена
та разматраног туристичког производа.
Главни део циљаних клијената ми видимо у младим заљубље
ним паровима узраста од 22 до 27 година (и њихове пријатеље),
будући да управо у то време, по нашем мишљењу, неки од њих по
чињу озбиљно да размишљају о браку, породичним вредностима,
озбиљним односима, прављењу заједничких планова за будућност,
а неки су се већ брачно повезали, али још нису довољно упознали
у новом статусу.
И једној и другој групи ће бити интерсантно не само да доживе
причу ‘’Кузмина мајка’’ него и да сазнају много тога новог о себи
и свом изабранику или изабраници, јер маршрута предвиђа пролаз
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кроз низ искушења усмерених на испољавање квалитета и способ
ности карактеристичних само за ‘’доброг мужа’’ и ‘’добру жену’’.
Млади људи (у даљем тексту ради економичности наводићемо
их као млада и младожења) морају бити спремни на то да дола
ском у селу Коварзино прођу кроз сва искушења ‘’спремности за
породичан живот’’. Зато што је Кузмина мајка покровитељка само
оних заљубљених парова, који су могли да докажу своја осећања
и спремност за брак у разним ситуацијама. То је условљено леген
дом, која има пуну и краћу верзију.

Пуна верзија легенде:
‘’Кузмино језеро – то је бајковито место пуно невероватне
енергије. Ради се о томе да ту од давнина долазе заљубљени па
рови како би се заклели један другоме на љубав. По предању је
управо овде Кузмина мајка благословила свог сина и снају на дуг
и срећан живот у браку. Али, том радосном догађају је претходила
сложена историја. Тајанствена, црна вода језеер а још увек памти
како је млади и младожењи било тешко у тиим временима. Мајка
Кузме је била против његове љубави ка локалној лепотици, ћерци
пастира - Ефросинији и на све начина је покушвала да их раздвоји.
Обе Кузмине сестре су биле на мајчиној страни. Кузма се дуго бо
рио са интригама мајке и сестара убеђујући их и молећи. Трудио се
да сачува и љубав и породицу. Али, ништа није успевало. И онда
је са Ефросинијом побегао из села, тајно се венчавши и скућивши
се на обали тог језера. Тај живот им се чинио као срећан. Ипак,
кроз неко време Ефросинија ја приметила да Кузма много тугује
за мајком и сестрама: оне су за њега ипак превише вредне да би
их заборавио заувек. Тада се Ефросинија као нежна, али одлучна
девојка запутила у село да затражи благослов од свекрве. Кузмина
мајка је обећала да ће опростити сину и примити снају, под усло
вом да девојка прође неколико тестова (искушења). Ефросинија се
сагласила и додала: ‘’Тамо где су љубав и слога, туге нема!’’. Знала
је Ефросинија да чак и ако буде тешко – Кузма ће јој помоћи и све
тешкоће ће заједно превазићи. Тако је и било. Шта год да је свекр
ва смислила, снаја се апсолутно снашла: све својим снагама – да
замеси хлеб, исече дрва, хлеб да испече, кошуљу да зашије и да
извзезе ћилим. А када је мајка схватила да њој Кузма помаже, пре
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стала је да сумња у снагу те љубави која је спојила њеног сина и
снају за цео живот’’.

Кратка верзија легенде:
‘’Кузмино језеро - – то је бајковито место пуно невероватне
енергије. Ради се о томе да ту од давнина долазе заљубљени паро
ви како би се заклели један другоме на љуба и да замоле Кузмину
мајку да их благослови у вези и да постане заштитница породич
них веза. Тајанствена, црна вода језера још увек памти историју
тога како је једна свекрва, баш Кузмина мајка тестирала младу не
верујући у њену љубав ка мужу. Али је млад пар превазишао све
тешкоће доказавши да ‘’тамо где су љубав и слога, туге нема!’’-

2.’’Кузкин сандук’’ – туристичка маршрута за децу и одра
сле.
За одрасле је домовенокчувар и носилац народних традиција.
Извесно је да су деца чувари историјске свести у посебном
смислу: велики митови и значајни ритуали им се остављају у на
слеђе преко прича и игара.
Кузка – није само носилац мудрости и наследник шала старих
укућана. Он је још и чувар великог живог руског језика. Речи Куске
се састоје од римованих строфа, узречица и шала које звуче фанта
стично за дечије ухо.
Из уста овог домовенка излазе речи и изрази који сада могу
да се сретну само у речницима са одредницом ‘’застарело’’ и који
се претварају у чудесно језичку игру, својеврсан тренинг језичког
инстинкта. Његово хировито ‘’Окање’’ даје могућност деци и одра
слима да проживе само ‘’бити’’ матерњег језика.
Кузкин сандуксе не даје у руке ‘’неосетљивцима и мрзите
љима’’. Он није ту само ради разраде бајковите интриге, него као
свеобухватни педагошки захват. Сандук који говори – то је посебан
кулминациони пункт маршруте.
Циљана клијентела: деца узраста од 6 до 10 година (и њихови
родитељи). У том узрасту деца још верују у приче и за њих је про
јекат интересантан са образовно-забавне тачке гледишта.
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Сеоски туризам: могућности митодизајна
Прављење новог обрасца, нове легенде места, са циљем при
влачења нових група туриста се показало као интересантан и ис
пунљив задатак. Интересовање од стране администрације кири
ловског рејона представника социо-културне сфере (директора
коварзинског сеоског дома културе, директора ‘’Радионице народ
них заната), а такође и учешће у саставу радне групе стручњака
‘’Управе за туризам и народних радиности кириловског рејона’’ и
координатора руско-данског пројекта за стратешки развој рејона,
дају основа да се верује у то да ће дати пројекат бити подржан на
свим нивоималокалне самоуправе и да ће и у будућности бити ре
ализован уз подршку органа власти.
Исто је важно приметити да је примена инструмената мито
дизајна у оквирима смислене перцепције дате територије и фор
мирања њене привлачности, посебно као туристичке дестинације,
могућа не само у овом конкретном случају, него и у другим те
риторијалним јединицама. Актуелност датог метода се састоји у
његовој универзалности и доступности за реализацију од стране
локалних администрација или малих креативно-пројектних група.

Овај рад је примљен 14. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције
19. децембра 2013. године.
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Наука о безбедности је деценијама била углавном изван фо
куса већине истраживача из области друштвених наука у нашој
земљи. Уколико се изуз му поједини сегменти студија из области
међународних односа који су се тицали безбедносних питања у
међународним односима или уџбеничка литература са високих
војних и полицијских школа, која се углавном бавила различитим
аспектима националне безбедности, тек ће прва деценија дваде
сетпрвог века донети прве монографске студије из области неуке
о безбедности. Треба поменути пре свега „Науку о безбедности“
Драгана Р. Симића из 2003. године, као и коауторску студију Љу
бомира Стајића и Радослава Гаћиновића „Увод у студије безбедно
сти“ из 2007. године.
Радослав Гаћиновић, научни саветник у београдском Инсти
туту за политичке студије, један је од аутора заслужних за афирма
цију безбедносних студија у Србији. Познат је пре свега као аутор
и уредник великог броја књига, чланака и зборника о тероризму и
проблему Косова и Метохије а његове студије „Безбедносна функ
ција државе“ (Институт за политичке студије, 2012.) и најновија,
„Угрожавање безбедносних капацитета државе“, представљају
значајан допринос корпусу дела из области науке о безбедности
објављених на српском језику.
Као централну тачку свог истраживачког подухвата, али и као
неку врсту моралног подстицаја за објављивање књиге „Угрожа
вање безбедносних капацитета државе“, Гаћиновић наводи жељу
„да се макар скрене пажња моћним државама и наднационалним
организацијама на многе недужне жртве као резултат континуира
ног угрожавања безбедности малих држава и народа, првенствено
од стране великих и моћних држава“ (стр. 9). У томе се састоји
друштвени значај овог истраживања. Научни значај ваља тражити
у пружању „доприноса науци у раном препознавању свих облика
угрожавања безбедности на глобалном нивоу уопште“ (исто). Већ
ове реченице из ауторових уводних разматрања упућују на неке
опште карактеристике његовог истраживачког приступа. Најпре,
тај приступ је превасходно државоцентричан јер говори пре свега
о угрожавању безбедности неких држава од стране других. Међу
тим, иде и даље од тога, односећи се, како смо видели, на „све об
лике угрожавања безбедности на глобалном нивоу уопште“, што
имплицира да у фокусу има и друге појмове безбедности осим кла
сичне, националне – у суштини војне – безбедности.
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„Предмет и суштину“ појма безбедности, аутор одређује као
„стање заштићености личности, друштва, државе; стање заштиће
ности животних интереса; стање заштићености националних ин
тереса; показатељ о стању система у односу на неповољна дејства“
(стр. 12). Безбедност се, дакле, схвата као стање, али истовреме
но и активистички, када је реч о показатељима стања система у
односу на неповољна дејства. Ова неповољна дејства јављају се
као угрожавање безбедности, које аутор одређује као „сваку врсту
друштвене, природне и техничке опасности којом се угрожавају
идентитет, слобода, имовина или здравље људи, као и територи
јални интегритет и суверенитет и уставни поредак и право државе,
народа, нација или друштвених група и појединаца“ (стр. 16). Из
оваквог одређења појма угрожавања безбедности даље проистичу
ауторови ставови о самом концепту безбедности. Упркос својој
несумњивој традиционалистичкој, волтовској провинијенцији (где
се безбедност посматра превасходно у односу на појмове моћи, и
посебно, војне моћи), Гаћиновић препознаје и прихвата постхлад
норатовске концепте проширивања и продубљивања појма без
бедности. Проширивање безбедности подразумева укључивање
у анализу ширег спектра претњи државној безбедности него што
су то традиционалне, војне претње и препознавање економских,
еколошких и социјалних претњи као једнако значајних, ако не и
значајнијих. Са друге стране, концепт продубљивања безбедности
односи се на питање референтних објеката безбедности, односно
на питање чија безбедност се угрожава/штити. Овај концепт под
разумева промену разумевања референтног објекта од државе ка
индивидуалном са једне и структуралном нивоу са друге стране.
Гаћиновић тако примећује да, иако је „историјски одлучују
ћи елемент у поимању безбедности била војна сила“, у савреме
ном добу „невојни фактори угрожавања безбедности заузимају све
значајније место, а извор моћи државе помера се са строго војних
фактора и њених пратећих елемената ка технологији, образовању
људског потенцијала и контроли тржишта“ (стр. 61). Аутор на овај
начин експлицитно прихвата концепт проширења безбедности.
Прихватање концепта продубљивања безбедности такође је не
двосмислено: „Безбедност постаје вишестепена, јер пажња је сада
усмерена не само у државу, већ и у појединца, али исто тако и на
целокупну планету“ (стр. 56). Ултимативни отклон од реалистич
ких – традиционалистичких – назора, Гаћиновић чини прихвата
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јући главну хипотезу теорије еманципације Кена Бута и Николаса
Вилера, устврдивши да „постојану безбедност могу достићи само
они људи и групе који је не ускраћују другима“ (стр. 54). Безбед
ност се, при томе, посматра као инструментална вредност, која „са
мо омогућава многе вредности“ (стр. 49).
Из свега наведеног проистиче ауторово широко, али истовре
мено конкретно одређење појма угрожавања као „друштвених по
јава или понашања насталих деловањем човека (појединачно или
групно), природе или техничких система у дужем периоду које су
значајног обима, при чему настају или могу настати штетне по
следице по интегритет човека, његову слободу и имовину, као и
по интегритет и суверенитет државе и њених институција“. То је,
дакле, „свака врста друштвене, природне и техничке опасности ко
јом се угрожавају интегритет, слобода, имовина или здравље људи,
као и територијални интегритет и суверенитет и уставни поредак
и право државе, народа, нација или друштвених група и поједина
ца“ (стр. 72).
Целокупни Гаћиновићев образац излагања проучаване про
блематике почива на тим основама. Након што је одредио појам
угрожавања безбедности, он идентификује изворе безбедности и
класификује их на основу различитих критеријума, попут активно
сти, константности или времена настанка (стр. 74). Најзначајнија
подела је она направљена према пореклу извора угрожавања без
бедности, на природне, техничко-технолошке и душтвене изворе.
У оквиру природних извора угрожавања безбдности, аутор по
себно издваја три: климу, територију и географски положај земље
(стр. 77). Утицај природе на безбедност, поготово у смислу угро
жавања, огледа се превасходно кроз појаву елементарних непогода
(земљотреса, поплава, снежних наноса, одрона, клизишта и „дру
гих непогода ширих размера које угрожавају животе људи и мате
ријална добра“ (стр. 87). У овом одељку аутор говори и о животној
средини и начинима њеног угрожавања (стр. 85-86.), мада остаје
питање да ли је у овом случају реч о природним изворима угро
жавања безбедности или је реч о повратној спрези услед дејстава
техничко-технолошких или друштвених фактора.
Под техничко-технолошким изворима угрожавања безбедно
сти аутор подразумева „постојање и развијеност техничко-техно
лошких постројења носилаца угрожавња живота људи, њиховог
здравља и животне средине“ (стр. 106). Акценат се ставља на ну
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клеарну енергију, радијацију, јонизујућа зрачења и поремећаје у
деловању сложених технолошко-индустријских система, мада би
се овој групи могло додати и савремено конвенционално, дакле не
нуклеарно а напредно, високотехнолошко оружје.
Друштвени извори угрожавања безбедности су окупирали
ауторову истраживачку пажњу у највећој мери. Ова група изво
ра представља последњи елемент у његовој конструкцији катего
ријалног система за научно проучавање облика угрожавања без
бедности државе. Аутор јој приступа са становишта система без
бедности, придајући посебан значај предвиђању и безбедносним
проценама будућих извора угрожавања безбедности, схваћених,
у најширем смислу, у контексту друштвених сукоба. У Гаћино
вићевој анализи реч је о широком спектру друштвених извора, од
оних најнижег интензитета, попут супкултурних или религијски
подстакнутих фактора, до оних драстичних, попут геноцида или
апартхејда (стр. 113).
У централном и најобимнијем одељку књиге, Гаћиновић кла
сификује и анализира конкретне облике угрожавња безбедности
државе. Он, најпре, врши основну класификацију облика угро
жавања безбедности у односу на два кључна критеријума. Први
критеријум јесте критеријум средстава, која могу бити оружана
и неоружана. Према томе, угрожавање безбедности се „остварује
кроз оружане и неоружане облике“ (стр. 135). Други критеријум је
критеријум места настанка, тј. географског порекла. У односу на
овај критеријум, „појаве или делатности угрожавања могу се поде
лити на оне које су организоване, усмерене и долазе споља (изван
територије земље) и оне чији се основни узроци и носиоци налазе
унутар земље“ (стр. 137). Дакле, друга подела облика угрожава
ња безбедности била би она на спољне и унутрашње. Укрштањем
ових критеријума, добија се коначна четворочлана класификаци
ја облика угрожавања безбедности државе: унутрашњи оружани,
унутрашњи неоружани, спољни оружани и спољни неоружани об
лици. Ваља додати да, у погледу другог критеријума класифика
ције, савремено доба доноси значајан број изузетака, односно хи
бридних, транснационалних облика. Аутор то и признаје, али чи
њеница постојања ове врсте изузетака ни на који начин не умањује
аналитичку употребљивост његове поставке.
У чланку овог обима није могуће детаљно изложити комплет
ну Гаћиновићеву анализу сваког од укупно деветнаест обрађених
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појединачних облика угрожавања безбедности државе. Мора се,
међутим, поново нагласити његов интердисциплинарни и холи
стички приступ: иако је држава централни референтни објекат без
бедности у овом истраживању, у овој поставци су присутни бројни
елементи продубљеног концепта безбедности. Такође, концепт је
проширен померањем од искључиво војних безбедносних изазо
ва, ризика и претњи ка невојним, били они природног, техничкотехнолошког или друштвеног порекла. Језиком Копенхашке шко
ле безбедности (Базан, Вејвер, де Вилде), покривено је и обрађено
свих пет сектора безбедности: војни, политички, економски, соци
јетални и еколошки, кроз облике угрожавања безбедности државе
који се протежу од природних катастрофа и епидемија, преко теро
ризма, оружаних побуна и субверзија, све до оружаних агресија и
војних инвазија.
Упркос одређеном броју успелих и значајних књига и чланака
из области безбедносних студија, нарочито у најновијем периоду,
ова научна дисциплина је у Србији још увек у повоју. Књиге попут
„Угрожавања капацитета безбедности државе“ и аутори попут Ра
дослава Гаћиновића чине значајне помаке у погледу развоја дисци
плине и њене популаризације. Не би било неоправдано очекивати
и будућа издања ове књиге која би, у перспективи, могла да достиг
не уџбенички карактер и статус.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На левој страни у заглављу се налази име, средње слово и презиме
аутора, звање аутора, назив установе, факултета и седиште. Наслов ра
да куцати на средини великим словима – Bold (фонт 14). Поднаслови се
пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арап
ским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold
(фонт 12). Сви текстови на српском језику треба да су куцани ћирилицом.
У тексту су италиком (курзивом) истакнуте речи на страном језику. Обим
рада не сме бити већи од 1 ауторског табака, (односно 16 страница или
36300 карактера са размаком). Текст треба писати у фонту Times New Ro
man, величина слова 12, са увученим пасусима и проредом 1,5.
		
По
сле ових података следи сажетак који треба да садржи од 100 до 250
речи. Иза сажетка иду кључне речи чији број не може бити већи од 10, док
њихова употреба у тексту треба да буде што већа. У сажетку треба да стоји
предмет анализе, циљ рада, коришћени теоријско-методолошки приступи,
резултати, закључак или одређене препоруке. На крају текста, после лите
ратуре, треба написати резиме на енглеском језику чија дужина мора бити
око 1/10 дужине чланка, након кога треба да стоје преведене кључне речи.
Такође, пре резимеа требало би да стоји наслов на енглеском језику.
Аутор би у резимеу у структуираном облику требало да истакне најва
жније резултате и закључке истраживања до којих је дошао у свом раду
знатно шире него у сажетку. Текст за часопис не садржи посебан увод и
закључак. Ако је рад на енглеском или неком другом језику, сажетак и ре
зиме морају бити на српском језику.
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте су истог
фонта као основни текст и треба их куцати са командом Insert – Referen
ce – Footnote, а не намештањем разних оквира, јер једино на тај начин
можемо гарантовати, да ће се и у прелому фусноте појавити на добром
месту. Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
– када се ради о монографији фуснота мора садржати: име и пре
зиме аутора, наслов рада у италику, издавач, место, година издања
и број стране (на пример: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт
за политичке студије, Београд, 2009, стр. 15; Кристофер Кокер, Су
мрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54);
– када се ради о чланку, име и презиме аутора, назив чланка под
наводницима, назив часописа у италику, издавач, место издавања,
број, година излажења и број страница (на пример: Миша Стоја
диновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових реше
ња“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд,
бр. 04/2009, стр. 67);
– када се ради о зборнику радова: име и презиме аутора, назив рада
под наводницима, назив зборника италиком, онда у загради напи
сати приређивача зборника, издавач, место издања, година издања,
број стране (на пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придружива
ње Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и инсти

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

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