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Увод ник 

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 
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МилошКнежевић*

Институт за политичке студије, Београд

ОСЛОБОЂЕЊЕ,СЛОБОДАИДРЖАВА**
Размишљањеомогућимприступимасуштини

српскогпитања
Сажетак

Аутор у сво јим раз ма тра њи ма по ла зи са ста но ви шта 
пре по зна те ви ше у зроч но сти исто риј ског на стан ка и 
раз во ја срп ског пи та ња. Као при мар на свој ства ис
ти че из ра зи ту исто рич ност и по ли тич ност на ци о
нал ног пи та ња у про шло сти и са да шњо сти. Раз ли ку
ју ћи фор мал на од есен ци јал них обе леж ја на ци о нал ног 
пи та ња, аутор на бра ја де се так ка рак те ри стич них 
есен ци ја ли стич ких при сту па са ста но ви шта: сло бо
де, де мо кра ти је, др жа ве, еко но ми је, кул ту ре, ре ли ги
је/цр кве, исти не, прав де и ге о по ли ти ке. У ра ду су раз
мо тре на са мо два од де се так чи ни ла ца по мо ћу ко јих 
се нај че шће об ја шња ва су шти на срп ског на ци о нал ног 
пи та ња. По ме ну то је, та ко ђе, да се ов да шњи ту ма чи 
на ци о нал ног фе но ме на де ле на оне ко ји ис ти чу да је 
по раз би ра спа ду дру ге Ју го сла ви је рас плам са но срп ско 
пи та ње ко је је и пре то га у пр вој и дру гој Ју го сла ви ји 
ти ња ло и жа ри ло срп ски на род и ње го ве ели те, и оне 
ко ји у про ме ње ној тран сна ци о нал ној кон фи гу ра ци
ји бал кан ског ма кро ре ги о на, као де лу но вог европ ског 
по рет ка, не пре по зна ју по је ди на на ци о нал на пи та ња 
као ре ле вант на, па са мим тим ни срп ско на ци о нал
но пи та ње. Нај зад, по ауто ро вом ми шље њу, чак и у 
тзв, пост мо дер ним вре ме ни ма раз ма тра ње на ци о
нал ног пи та ња ни је из гу би ло на са знај ној вред но сти 

* Сарадник Института за политичке студије из Београда, главни уредник часописа На-
ционални интерес, Београд.

** Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ, СЛО БО ДА И ДР ЖА ВАМи лош Кне же вић

и жи вот ном зна ча ју. Тим ви ше, што је у са вре ме ним 
гло ба ли за циј ским то ко ви ма фе но мен на ци је угро жен 
прак са ма де те ри то ри ја ли зо ва ња и де су ве ре ни зо ва ња 
у кли јен ти стич ки об ли ко ва ним по ре ци ма.
Кључ не ре чи: срп ска на ци ја, срп ско пи та ње, ту ма че
ње, исто рич ност, по ли тич ност, есен ци ја ли зам, сло
бо да, др жа ва, на ци о нал на свест, на ци о нал ни ин те рес. 

Vећ и на осно ву ле ти мич них уви да у обим ну ли те ра ту ру о 
на ци о нал ном пи та њу ни је те шко уви де ти да се ра зно ли кост 

узроч них и про блем ских по став ки су шти не срп ског пи та ња ис по-
ља ва у мно штву ра зно род них ту ма че ња. Уну тар плу ра ли зо ва ног 
ин тер пре та тив ног по ља „фак то ри“ на ци о нал ног пи та ња се по и ма-
ју и при ка зу ју у раз ли чи тим ин тен зи те ти ма по је ди нач ног, груп ног 
и ме ђу соб ног де ло ва ња. Ис ти ца ње са мо јед ног пре суд но „ја ког“ 
узро ка, та ко сло же ног про бле ма као што је на ци о нал но пи та ње – а 
по го то ву срп ско на ци о нал но пи та ње -  ре ла тив но је рет ко и ма хом 
не пот кре пље но и не у бе дљи во.

Ода тле се, ми мо мо но ка у зал не ин тер пре та ци је срп ског на ци-
о нал ног пи та ња, раз ло зи и по во ди ње го вог отва ра ња и про бле ма-
тич не не раз ре ше но сти, мно го че шће пре по зна ју у са деј ству ју ћим 
спле то ви ма узро ка, мо ти ва и ин те ре са. Мул ти ка у зал ни ток је, сва-
ка ко, ком плек сан и у ње му се, обич но, пре по зна је ви ше не у јед на-
че них фак то ра ко ји са деј ству ју као де тер ми нан те и ва ри ја бле на-
ци о нал ног пи та ња, то јест де лу ју уну тар скло па ве ћег бро ја узро-
ка ко ји об ли ку ју са др жај на ци о нал не по ја ве у ње ном кон крет ном 
исто риј ском ви ду.

Кон вен ци о нал ни ода бир пој ма и ре чи „фак тор“ у об ја шња ва ју-
ћем на ра ти ву срп ског на ци о нал ног пи та ња до зво ља ва и ко ри шће-
ње и дру гих слич них ана ли тич ких пој мо ва по пут: узрок, раз лог, 
по вод, чи ни лац, сил ни ца, основ, мо тив, ин те рес, де тер ми нан та, 
кон стан та, ва ри ја бла, ком по нен та, еле ме нат, век тор, итд. У 
скла ду са аутор ским при сту пом, на ци о нал ном пи та њу и ме то да ма 
и на чи ни ма озна ча ва ња, по ме ну ти низ од ред ни ца мо же би ти упо-
тре бљен си но ни миј ски, без пре ци зних утвр ђи ва ња се ман тич ких и 
ло гич ких по ду да ра ња, али и у ни јан си ра ним раз ли ка ма ко је упу ћу-
ју на по себ на и ра зно ли ка ста но ви шта.
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Уз про стор ни, то јест то пич ки и то по ло шки, те ну ме рич ки и 
кал ку ла тив ни аспект фор му ли са ња срп ског на ци о нал ног пи та ња,1) 
не пре ста но се вр ши и ње го во есен ци ја ли зо ва ње – пре по зна ва ње, 
от кри ва ње и при да ва ње су шти не (осу шти ња ва ње) - из бо ром или 
сво ђе њем на по је ди не узро ка или гру пе узро ка.

Уз фи зич ке, кван ти та тив не и ста ти стич ке по ка за те ље са вре ме-
ног ста ња срп ске на ци је, као од суд но ва жни узро ци срп ског на ци-
о нал ног пи та ња ис ти чу се и не ки дру ги из нај ши рег ква ли та тив-
ног до ме на дру штве но сти. По ред про стор но/вре мен ског ту ма че ња 
и раз у ме ва ња срп ског пи та ња, у ге о граф ским, те ге по ли тич ким, 
де мо граф ским и де мо по ли тич ким ди мен зи ја ма, на ши ро кој ска ли 
ин тер пре та ци ја уоча ва ју се раз ли чи та ак цен то ва ња ње го ве исто-
риј ске, кул тур не и ци ви ли за циј ске су шти не.

I 
1. Ево лу ци ја и исто рич ност

На ци о нал но пи та ње се ну жно ис по ља ва то ком тра ја ња на ци је. 
На ци о нал но пи та ње је ну жно вре мен ско и вре ме ни то, исто риј ско 
и исто рич но. На ци о нал но пи та ње, по ста вље но као жи вот но пи та-
ње, не из гле да увек исто, оно у при ка зи ма ва ри ра у за ви сно сти ко 
га фор му ли ше, на ко ји на чин то ра ди, шта са др жи, ка ко се ис ти че, 
ко ме се упу ћу је, и, нај зад, у ком ча су се и за што то чи ни?

Фа зе и ета пе фор му ли са ња срп ског пи та ња се на из ме нич но 
су сти чу и пре та па ју у ра зним исто риј ским се квен ца ма. Оно што 
је срп ско пи та ње озна ча ва ло у 19. или 20. ве ку, сва ка ко, ви ше не 
озна ча ва у дру гој де це ни ји 21. ве ка! Вре ме на у жи во ту на ци је се 
ме ња ју а ти ме и на чи ни раз у ме ва ња ви тал них ин те ре са у осно ви 
по ста вља ња на ци о нал ног пи та ња.

Ква ли фи ка ци је при ро де на ци о нал ног пи та ња та ко ђе се ме ња ју 
сход но про ме на ма ин тер пре та тив них те жи шта и пре ва гом ове или 
оне пре ди ка ци је. Исто риј ски то ко ви усло вља ва ју и по ста вља ју гра-
ни це исто ри о граф ских ту ма че ња, док исто ри о граф ска ту ма че ња у 
по врат ној спре зи от кри ва ју узро ке до га ђа ја и осми шља ва ју то ко ве 
про шло сти. Украт ко, на ци о нал но пи та ње ево лу и ра то ком жи во та 
на ци је, као што ево лу и ра ју и ту ма че ња ње го ве при ро де. Ево лу ци ја 

1) Видети: Кнежевић Милош, „Српски народ пре и после Југославије. Српско питање у 
ретроспективи и перспективи“, глава „Топика и топологија српског питања“, стр. 20-
34, зборник Српско питање на Балкану, уредио Момчило Суботић, Институт за поли-
тичке студије, Београд, 2013.
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ту ма че ња на ци о нал ног пи та ња је у нај у жој за ви сно сти од ме ста и 
по ло жа ја јед ног на ро да у кон сте ла ци ји ме ђу на род не мо ћи.

По зна то је на ко је на чи не је од по че та ка ди пло мат ских фор-
му ла ци ја про бле ма, срп ско пи та ње раз у ме ва но као ну жни, кат кад 
глав ни и ве ћи, а по кат кад тек ма њи и спо ред ни део  Ју жно сло вен
ског а по том и Ју го сло вен ског пи та ња, ко ја су у про шло сти де фи-
ни са на као део Бал кан ског пи та ња у са ста ву ши рег Ис точ ног и 
Ју го и сточ ног пи та ња.2)

На сва ком од по ме ну тих ни воа про стор ног при па да ња, са гле-
да ва ња и ре ша ва ња срп ског пи та ња бит на је би ла и оста ла по ли-
тич ка ди мен зи ја. Да би се оцр та ло у на ци о нал ним ди мен зи ја ма 
исто риј ско пи та ње јед не на ци је, у ства ри, ни не мо же да бу де уоб-
ли че но не по ли тич ки и упу ће но не ко ме из ван по ли ти ке. Да под се-
ти мо, на ци о нал но пи та ње је по оцр та ва њу свог об ли ка и од ре ђе њу 
су шти не хи пер по ли тич но и хи пе ри де о ло гич но. Оно у од но су на 
на род/на ци ју ис по ља ва на дра жај нај сна жни јег ин тен зи те та. Кључ 
за „от кљу ча ва ње на ци о нал не бра ве“ у при тво ре ним вра ти ма ме ђу-
на род не по ли ти ке је гео/по ли тич ки.

2. По ли тич ност на ци о нал ног пи та ња

Као на је дан од мо гу ћих пра ва ца у раз ре ше њу не до у ми це о 
са вре ме ном ка рак те ру срп ског на ци о нал ног пи та ња по треб но је 
под се ти ти на прет ход ни про блем са др жан у не до у ми ци: да ли су 
дис пер зи ја и фарг мен то ва ност срп ског на ро да и на ци је на пост-
ју го сло вен ском про сто ру ју жно сло вен ског Бал ка на ис по ље ни као 
зах тев но пи та ње, или се са вре ме на ви зу ра раз ме ште но сти и по ли-
цен трич ног оби та ва ња Ср ба оцр та ва у дру га чи јим, мо жда и фраг-
мен ти зо ва но не у пит ним об ри си ма?3)

2) 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.

3) Миломир Степић сматра је фрагментираност српских земаља детерминисана 
положајем који српски народ заузима на балканском простору. У детерминанте каузал-
ног односа Степић убраја: физичко-географске; културно-цивилизацијске; економско-
географск е и саобраћајне; геополитичке и геостратешке. Видети: Степић Миломир, У 
вртлогу балканизације. Политичкогеографски 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, уоп ште, ди пло мат ски и кон фе рен циј ски ма нир „отва-
ра ња“ и „за тва ра ња“ на ци о нал них, др жав них и ге о по ли тич ких 
пи та ња, та ко свој ствен про шлом и прет про шлом ве ку, са о бра зан 
пост мо дер ном до бу у про ме ње ним кон ту ра ма ди пло мат ског про-
це ду ра ли зма, по ли тич ке тех но ло ги је, ре ал не и вир ту ел не по ли ти-
ке?

У по гле ду ту ма че ња са вре ме ног сми сла на ци о нал ног пи та ња 
не би сме ли би ти ис пу ште ни из ви да они ту ма чи ко ји сма тра ју да је 
срп ско пи та ње не сум њи во об но вље но, тј. отво ре но при кра ју про-
шлог ве ка (1987 / 1991-1995 / 1999/ и да до да нас ни је за тво ре но на 
на чин ко ји би од го ва рао на ци о нал ним по тре ба ма и ин те ре си ма. Из 
не ми ре ња и не за до вољ ства при вид ним „ре ше њи ма без ре ше ња“ 
на ста ло је са вре ме но те ма ти зо ва ње срп ског пи та ња. Оно про блем-
ски из би ја на по вр ши ну по ли тич ког жи во та и ми мо ди пло мат ског 
про ти вље ња ње го вом ра ци о нал ном по ста вља њу ко је прак ти ку-
је над моћ ни чи ни лац тврд њом да је ге о по ли тич ка сли ка ре ги о на 
„свр ше на ствар“. Иако из гле да да је про цес тзв ре кон струк ци је ре-
ги о на не по врат но за вр шен, ипак се сва ки час ис по ста вља да још 
увек те че као и ње го ва ту ма че ња, уоста лом.

Срп ско пи та ње - као про блем ски ток, пре сек ста ња на ци о нал-
ног про бле ма, из ни кла и не раз ре ше на на ци о нал на ди ле ма и по-
ста вље но на ци о нал но пи та ње - не мо же се у пот пу но сти схва ти ти 
уко ли ко се ми мо и ђе ње го ва из ра зи та по ли тич ност, или, што је још 
го ре, уко ли ко се све сно из о ста ви ње го ва по ли тич ка ви зу ра. Јер, 
срп ско пи та ње у про шло сти и са да шњо сти је пр вен стве но по ли-
тич ки об ли ко ва но пи та ње. Оно је упа дљи во по ли тич ко у ак ту ел ној 
и ре ал ној, али и у по тен ци јал ној и вир ту ел ној ди мен зи ји, чак и ка-
да ни ко из на ци је ни је пи тан о сво јом по ло жа ју и уло зи, јер то уме-
сто ње га и ми мо ње го ве во ље чи ни не ко са стра не. Оно је, та ко ђе, 
по ли тич ко пи та ње и ако се ни ко из на ци је не од ва жа ва на са мо за-
пи та ност и упит о за јед нич кој суд би ни и на ци о нал ној бу дућ но сти.

Ука зи ва ње на из ван по ли тич ке ди мен зи је срп ског на ци о нал ног 
пи та ња, сва ка ко је нео п ход но и ко ри сно, али тек ка да је по ве за но 
са не из бе жним по ли тич ким аспек ти ма и ка да ува жа ва по сто је ћу 
по ли ти зо ва ност и по ли тич ке пер спек ти ве на ци о нал ног жи во та. У 
том сми слу, упут но је има ти у ви ду са др жа је по ли тич ке кул ту ре из 
ко јих се про ни че у про блем ске усло ве и узроч ност на ци о нал ног 
пи та ња, као и вла да ју ће по ли тич ке, кул тур не и на уч не обра сце ко ји 
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ути чу на са зда ње на ци о нал ног обра сца нео п ход ног за раз у ме ва ња 
на ци о нал ног пи та ња.4)

Фор му ли са ње са др жа ја и об ли ка на ци о нал ног пи та ња се по-
нај бо ље вр ши при ме ном прет ход но фор ми ра ног по ли тич ког и на-
ци о нал ног обра сца. Ма да на ци о нал ни обра зац мо же да на ста не и 
из ира ци о нал них осе ћа ја и ин ту и ци је про тив ре че но сти и су прот-
но сти уну тар на ци о нал ног про бле ма, мно го че шћа је ње го ва при-
ме на у мо би ли за ци ји и ак ци ји пу тем ра ци о на ли зо ва ња у ин те лек-
ту ал ним  кру го ви ма по ли тич ких, на уч них, ду хов них и кул тур них 
ели та.

У ра зним ета па ма дво ве ков ног раз во ја срп ске на ци је мо же се 
за па зи ти сво је вр сна ди ја лек ти ка од но са из ме ђу на ци о нал них и др-
жав них, те по ли тич ких и кул тур них обра за ца. Њи хо ва не по ду да ра-
ња ука зу ју на син хро не и асин хро не, ак ту ел не и ана хро не сло је ве 
у по ли тич ком мен та ли те ту и на ци о нал ној кул ту ри срп ског на ро да. 
Нај и зра же ни ја те шко ћа се ис по ља ва у ду гом деј ству ко хе зив них и 
ад хе зив них си ла ко је оне мо гу ћу ју на ци о нал но, дру штве но и др-
жав но је дин ство у ши рем мул ти на ци о нал ном, мул ти у кул тур ном и 
по ли тич ки плу ра ли зо ва ном ам би јен ту.

По ли тич ки пар ти ку ла ри зам у по гле ду на ци о нал ног пи та ња 
као не ре ше ног др жав ног пи та ња, по себ но је из ра жен у гле ди шти-
ма по ли тич ких стра на ка ра ног, про то плу ра ног пе ри о да 1990-1995. 
го ди не.5) О то ме ка ко се срп ско пи та ње у раз до бљу тран зи ци је фор-
му ли ше у по ли цен трич ним, де кон цен три са ним и пар ти ку ла ри зо-
ва ним на ци о нал ним ди мен зи ја ма, у Ср би ји и на ши рем срп ском 
про сто ру, пи са ли и да ље пи шу мно ги до ма ћи исто ри ча ри, прав ни-
ци, со ци о ло зи, по ли ти ко ло зи и фи ло зо фи.6)

4) 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.

5) О томе: Суботић Момчило, Српско питање данас, глава „Српска држава у програми-
ма политичких странака у Србији до ‘Дејтона’“, стр. 63-83, Институт за политичке 
студије, Београд, 2008.

6) 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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На ци о нал ном пи та њу је, та ко ђе, ко ри сно при ћи са ува жа ва њем 
ди на мич ких еле ме на та на ци о нал ног про це са и ста тич ких ком по-
нен ти ње го ве по јав не струк ту ре, што зна чи као то ку на ци о нал ног 
жи во та и као ста њу у ко ме је на ци ја. Ста но ви шта да је са мо свест 
на ци је из гу би ла сва ки зна чај ни су из др жа ла про бу вре ме на. И да ље 
је ва жно по сма тра ти, опи си ва ти и ис тра жи ва ти про стор но/вре мен-
ске то ко ве жи во та на ци је у про шло сти и са да шњо сти.7) Без ула га-
ња на по ра у ис тра жи ва ње хро но то па на ци о нал ног жи во та је дан од 
ва жних са сто ја ка ко лек тив не и ин ди ви ду ал не ег зи стен ци је оста је 
не по кри вен и ван до ма ша ја раз у ме ва ња.

Оправ да ње за за не ма ри ва ње на ци о нал ног са мо са зна ња те шко 
је про на ћи у дру гим, на вод но де по ли ти зо ва ним суп сти ту тив ним 
сфе ра ма, по пут кул ту ре, еко но ми је, спи ри ту ал но сти, ре ли ги је.8) 
Ма да и те сфе ре у ве ли кој ме ри, та ко ђе, уче ству ју у из град њи, одр-
жа њу и раз во ју на ци је, у њи ма се не ис цр пљу је бо га ти ди вер зи тет 
на ци о нал ног фе но ме на. На по слет ку као и на кра ју, нео п ход ни су 
ак тив ни по ли тич ки и усред сре ђе ни по ли ти ко ло шки уви ди у ком-
плек сни фе но мен на ци је.

3. Од фор ме до са др жа ја на ци о нал ног пи та ња

Без об зи ра на, ма ње или ви ше, об у хват не при сту пе по ста-
вља ња на ци о нал ног пи та ња и пред ло ге за ње го во ре ше ња, већ и 
от пр ва уоча ва се мно штво раз ли чи тих об ли ко ва ња ње го вог са др-
жа ја. Ни је све јед но ни ко по ста вља на ци о нал но пи та ње; да ли је 
то из у зет ни по је ди нац или овла шће на гру па; ка ко га и ко ли ко га 
фор му ли ше и, нај зад, ко ме га упу ћу је? На ци о нал но пи та ње, за пра-
во, мо гу по ста ви ти мно ги мо ти ви са ни и за ин те ре со ва ни ак те ри, у 
ра зним вре ме ни ма и на ра зним ме сти ма, раз ли чи тим по во ди ма, па 
и из са свим су прот них раз ло га. Као што, та ко ђе, у ши рем скло пу 

мисли и политички социолог Слободан Антонић у тексту, „Шта треба променити – 
парадигму или хабитус“, наведено дело, стр. 41-53.

7) Пример пажљиве историографске анализе развоја српске националне свести даје 
књига историчара Јеремије Митровића, Народосна свест у Срба, Народна књига, Бео-
град, 1989.

8) 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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ме ђу на ци о нал них за ђе ви ца и су ко ба мо гу да се су че ле раз ли чи та 
по и ма ња два и ви ше на ци о нал них пи та ња.9)

Про стор не пре ди ка ци је, осло ње не на то пич ко и хро нич ко са-
гле да ва ње суд би не на ци је, је су не из бе жно по ла зи ште али не и до-
вољ но удоб но до ла зи ште, тј. ис хо ди ште раз у ме ва ња на ци о нал ног 
пи та ња. Осим фор мал них па ра ме та ра фи зич ке ге о гра фи је, де лу ју 
и ра зно ли ке ци ви ли за циј ске, кул тур не и по ли тич ке прак се у да тим 
и за да тим ди мен зи ја ма про сто ра оби та ва ња. Уко ли ко се про стор но 
од ре ђе ње на ци о нал не те ри то ри је прет по ста ви као фор мал но, све 
оно што се уну тар ње го вих гра ни ца опа жа  је сте про мен љи ва са-
др жи на на ци о нал ног пи та ња.

Ка ко про стор на ци о нал них про ме на ни је са мо спо ља шња и 
услов на фор ма већ и ну три на, као су шти на се од ре ђу је упра во са-
др жај про сто ра. Ода тле се са др жин ско као су штин ско у срп ском 
пи та њу ве зу је за све оно што је на ста ло и што је ура ђе но и над гра-
ђе но на срп ском про сто ру. Та ко се као узро ко ва на су шти на срп ског 
на ци о нал ног пи та ња есен ци ја ли зу ју (мо же ли се ре ћи осу шти ња-
ва ју?) раз ли чи то пре по зна ти и про ту ма че ни са др жа ји, при че му се 
у от кри ва њу узро ка на гла ша ва ју или по је ди ни са др жа ји или гру пе 
са др жа ја. Са др жа ји на ци о нал ног пи та ња се, у ства ри, есен ци ја ли-
зу ју у исто риј ском скла ду са фор мом али и на спрам фор ме на ци о-
нал ног пи та ња.

У есен ци јал ном од ре ђе њу узро ка на ци о нал ног пи та ња ис ти чу 
се раз ли чи те иде је и иде о ло ги је, иде а ли и ви зи је. Без ус те за ња се 
мо же ре ћи да је раз у ме ва ње су шти не срп ског на ци о нал ног пи та-
ња на про стор но/вре мен ској ма три ци, раз ви ја но на ши ро кој ска-
ли оп штих и по себ них ци ви ли за циј ских, кул тур них и исто риј ских 
вред но сти. Ме ђу они ма ко ји ува жа ва ју да ле ко се жни зна чај срп ског 
пи та ња као на ци о нал ног пи та ња, оно за у зи ма из у зет но ме сто, ис-
по ља ва ју ћи при том есен ци јал ну ва жност.10) Ме ђу кри ти ча ри ма и 

9) У оквиру последњи пут активираног југословенског питања током разбираспад-
не  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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ана ци о нал ним иг но ран ти ма, на ци о нал но пи та ње је иона ко ин тер-
пре та тив но де при ве ле го ва но и мар ги на ли зо ва но.

По ме ну том фор ма ли зму срп ског пи та ња до да је се низ од ре ђе-
ња чи ја за јед нич ка ма три ца је упу ће ност на са др жај на ци о нал ног 
пи та ња ко ји се, да по но ви мо, сма тра су шти ном на ци о нал ног пи та-
ња. Ова упу ће ност на са др жи ну као су шти ну, на спрам не су штин-
ске фор ме на ци о нал ног пи та ња, гра ди раз ли ку ин тер пре та тив ног 
фор ма ли зма у од но су на ин тер пре та тив ни есен ци ја ли зам. Бу ду-
ћи да је есен ци ја ли стич ки при ступ у раз ма тра њу и по ста вља њу 
срп ског пи та ња пре ди кат ски усло вљен вре мен ском од ред ни цом 
„пост“ - по ви ја ња под те ре том из ма клог вре ме на – ти ме ис кр са ва 
но ви про блем тра га ња за до вољ но убе дљи вим са др жа јем, као са-
вре ме ном су шти ном срп ског на ци о нал ног пи та ња.

У де кон струк тив ној „ло ги ци“ срп ског пи та ња чак и по тра га за 
ње го вим раз ре ше њем оме ђе на је пре пре ка ма, бу ду ћи да је и ње гов 
по ста вља ње уна пред ква ли фи ко ва но као  спор но и нео др жи во. Ти-
ме се, да бо ме, у сва ком тре нут ку ста вља ју у од нос по ре ђе ња, то-
ко ви ту ма че ња ко ја ува жа ва ју срп ско на ци о нал но пи та ње као про-
блем ско, са оним то ко ви ма у ко ји ма му се од ри че про блем ски вид, 
по себ но по ље ис тра жи ва ња, или га не ги ра ју као мо рал но оправ-
да но.

Ипак, и они ту ма чи ко ји се у ин тер пре та тив ном то ку са мо ли-
ша ва ју пред ме та ис тра жи ва ња, на од ре ђе ни у овом ча су пост мо-
дер ни на чин, ма кар и по сред но кроз не га ци ју, ипак при зна ју по-
сто ја ње срп ског на ци о нал ног пи та ња. Јер, чак и мар ги на ли за ци ја 
и за та шка ва ње на ци о нал ног пи та ња ука зу је на ње го во скрај ну то 
про блем ско тра ја ње.

Дру га чи је ори јен ти са ни ту ма чи, све сни зна ча ја на ци о нал ног 
фе но ме на, не од у ста ју од от кри ва ња са др жа ја, ти по ва узроч но-
сти и су шти не на ци о нал ног пи та ња у по јав но сти и пој мов но сти 
кон крет не исто ри је. Оту да ни је ни је зго рег сте ћи бар еле мен тар ни 
увид у по не ка есен ци ја ли стич ка ста но ви шта у раз у ме ва њу срп ског 
на ци о нал но пи та ња.
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II 

4. При ла зи су шти ни на ци о нал ног пи та ња

Оди ста, срп ско на ци о нал но пи та ње у про шло сти и са да шњо-
сти озна ча ва ло се, из во ди ло па и сво ди ло на раз ли чи те ди мен зи-
је, те вред но сти и иде а ле по ли тич ког и кул тур ног жи во та. Ода тле, 
крат ко на во ђе ње по је ди них пре по зна тих узро ка и про блем ских об-
ли ка срп ског на ци о нал ног пи та ња не ма ни ти мо же има ти са знај ну 
пре тен зи ју ко нач ног об ја шње ња. Дру га чи је од то га, оно сме ра са-
мо иде ал тип ском ски ци ра њу нај зна чај них фак то ра ко ји су, пре ма 
гле ди шти ма ве ћи не ис тра жи ва ча, ути ца ли на исто риј ско фор ми ра-
ње и по ста вља ње срп ског на ци о нал ног пи та ња.

Без на ме ре да баш сви мо гу ћи при сту пи и гле ди шта бу ду по-
ме ну ти, не што де таљ ни је ће би ти при ка за на са мо два ти пич на раз-
у ме ва ња срп ског пи та ња, са ста но ви шта сло бо де и др жа ве. При ка-
зи оста лих есен ци јал них ста но ви шта срп ског на ци о нал ног пи та-
ња ко ја се ти чу: де мо кра ти је, еко но ми је, кул ту ре, ре ли ги је/цр кве, 
исти не, прав де и ге о по ли ти ке ни су укљу че ни у овај рад.11)

На дам се да већ и са мо на бра ја ње де се так мо гућ но сти есен-
ци ја ла ног раз у ме ва ња на ци о нал ног пи та ња, без „при ко ва но сти“ за 
не про мењ љи ви ло гич ки ре до след и без де таљ ног ула же ња у не-
сум њи во број на ме ђу соб на са деј ства по је ди них узро ка, као и њи-
хо вих по сле ди ца, ипак мо же до при не ти ства ра њу пот пу ни је сли ке 
о по ја ви и пој му на ци о нал ног пи та ња.

1) Срп ско пи та ње као пи та ње сло бо де

Сло бо да је на  по чет ку и на кра ју дис кур са о на ци ји. На ци-
је се, уоста лом, и де ле на сло бод не и по ро бље не. У мо дер ном и 
пост мо дер ном све ту ин ди ви ду ал на и ко лек тив на сло бо да је јед на 
од основ них људ ских вред ност и пра ва. Је дан на род је за до во љан 
са мо ако је сло бо дан. Про све ти тељ ски, хе ге ли јан ски и ре во лу-
ци о нар ни кон цепт Мо дер не ука зу ју на исто ри ју као раз вој иде је 
сло бо де. На ро ди, као ко лек тив ни су бјек ти и објек ти исто риј ских 

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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зби ва ња, ру ко во де се иде јом на ци о нал не сло бо де. На ци је углав ном 
стре ме сло бо ди а не под ре ђи ва њу и роп ству.12)

Ауто ри тар но са пе ти из ну тра и спо ља ко ло ни јал но и кли јен ти-
стич ки осу је ће ни, не сло бод ни на ро ди те же осло бо ђе њу. Оди ста, у 
вре ме ну оса мо ста ље ња од Тур ске и Аустро у гар ске, и по то ње из-
град ње пр ве пост фе у дал не не за ви сне срп ске др жа ве, на ци о нал на 
сло бо да Ср ба је уз диг ну та на пи је де стал не по ре ци ве, ап со лут не 
вред но сти. У тој фа зи срп ско пи та ње огле да ло се у те жња ма и про-
гра му на ци о нал ног осло бо ђе ња, ко ли ко у Ср би ји то ли ко и су на-
род ни ка из ван ње них ге о граф ских и др жав них гра ни ца.13)

Ком по нен те срп ског на ци о нал ног про гра ма, у пред ју го сло вен-
ској ета пи из град ње Ср би је, од но си ле су се, пре све га, на об ли ко-
ва ње и про ши ре ње др жав них гра ни ца на срп ском ет но на ци о нал-
ном и вер ско цр кве ном про сто ру ко ји је под ра зу ме вао исто риј ски 
фор ми ра не срп ске зе мље. Сло бо да срп ског на ро да прет по ста вљао 
је одва ја ње и из ла зак из пе ри фер них гра ни ца два цар ства, а он-
да и њи хо во ру ше ње. У тим цар стви ма отва ра њу срп ског пи та ња 
при да ван је де струк ти ва ни ка рак тер и ка та стро фал ни по тен ци јал. 
Сло бо да Ср ба у срп ској др жа ви за та цар ства је зна чи ла угро жа ва-
ње им пе ри јал ног ре зо на, ре ме ће ње ко ло ни јал не упра ве и угро жа-
ва ње ге о по ли тич ких по зи ци ја и уло ге у Евро пи.

При оства ре њу срп ске др жав но сти, уз оја ча не сло бо ди лач ке 
те жње усме ре не ка це ли ни срп ског на ро да на Бал ка ну, ука зао се 
и но ви аспект на ци о нал ног пи та ња ко ји се од но сио ма по сти за-
ње уну тра шње сло бо де на ро да у ауто ри тар ним окви ри ма вла дар-
ског, чи нов нич ког и вој ног по рет ка. Ди ја лек ти ка срп ског пи та ња 
та ко је обо га ће на те жња ма ка за до би ја њу што ве ћих по ли тич ких 
и устав но прав них сло бо да и пре тва ра ња ори јен тал них по да ни ка у 
ра јин ском ста ту су, у сло бод не и мо дер не европ ске гра ђа не. То ме су 
до при не ли ра ни срп ски ли бе ра ли и со ци ја ли сти.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 ком по нен те срп ског пи та ња, као пи та ња уну тра шње и 
спо ља шње сло бо де и осло бо ђе ња, оста ће од вре ме на Пр вог срп-
ског устан ка 1804. до на ших да на. Ства ра њем Ју го сла ви је вред-
ност сло бо де и циљ осло бо ђе ња „уто пље ни“ су у дру га чи ји и ме-
ђу на ци о нал но сло же ни ји склоп од но са. Ср би су, као по жр тво ва ни 
и жр тве ни осло бо ди о ци дру гих Ју жних Сло ве на сво је на ци о нал но 
пи та ње од ло жи ли као ре зи дуу на ко ју је ма ло ко обра ћао па жњу. 
Исто вре ме но, по ли тич ко ра сло ја ва ње на уну тра шњој сце ни ука за-
ло је по ја ву ан ти ју го сло вен ског и ан ти срп ског се па ра ти зма.

Се па ра ти сти су у пр вој Ју го сла ви ји срп ски чи ни лац тре ти ра ли 
као до ми нан тан и хе ге мо ни стич ки, а за јед нич ку др жа ву као „ро по-
тар ни цу“ и „там ни цу на ро да“. Та ко се Ју го сла ви ја ука зи ва ла ам би-
ва лент но: по зи тив но, као ре зул тат ју жно сло вен ског осло бо ђе ња, 
али у све сти се па ра ти ста не га тив но, као но ва вр ста и про ду же так 
ко ло ни зо ва ња и екс пло а та ци је.

Иако је ису ви ше по зна то, ни је на од мет под се ти ти да су про тив 
пр ве за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло ве на, сва ка из сво јих раз ло га, 
би ле све оне др жа ве ко је су у са ста ву ко а ли ци је Цен трал них си ла 
би ле по ра же не у Пр вом свет ском ра ту, али и Ва ти кан и Ко мин тер-
на, та ко ђе. Уз то, на уну тра шњој по ли тич кој сце ни, и по ред при-
хва та ња чи ње ни це за јед нич ке др жа ве, по кре ти и стран ке ле ви це, 
пре свих ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, оспо ра ва ле су до стиг-
ну ти сте пен сло бо де у Кра ље ви ни, за сту па ју ћи ре во лу ци о нар ну 
ак ци ју и али би-на ра тив о ве ли ко срп ском хе ге мо ни зму.  По ме ну то 
је ути ца ло да се срп ско пи та ње у за мр ше ном спле ту уну тра шњих и 
спо ља шњих окол но сти тре ти ра дис крет но, тек као при гу ше ни део 
ју го сло вен ског др жав ног пи та ња.

Дру га Ју го сла ви ја јер та ко ђе би ла плод осло бо ди лач ке бор-
бе, ово га пу та на род но о сло би ди лач ког ра та про тив си ла Осо ви не 
и до ма ћих ко ла бо ра ци о ни ста на пла ну ства ра ња та да шњег но вог 
европ ског по рет ка. Уз гра ђан ски рат раз ли чи то уте ме ље них, ори-
јен ти са них и осло ње них срп ских стра на те као је от пор оку па то ру 
и по ли тич ка ре во лу ци ја, у чи јем ис хо ду је уки ну та ју го сло вен ска 
мо нар хи ја и са вла сти зба че на срп ска ди на сти ја.

Срп ско пи та ње, као нај зад „ре ше но“ по де лом Ре пу бли ке Ср би-
је на три де ла, укло пље но је у ју го сло вен ску на ци о нал ну по ли ти ку 
рав но прав них ре пу бли ка и „брат ства и је дин ства“ ме ђу на ро ди ма, 
на род но сти ма и на ци о нал ним ма њи на ма. Чак и по ми сао на по кре-
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та ње дру га чи јег ре ша ва ња срп ског пи та ња је у ти то и стич ком раз-
до бљу би ла ин кри ми ни са на.15)

Ти то и зам и кар де љи зам раз ви је ни су као прак са вла да ви не и 
по ли тич ки си стем, са по себ но об ли ко ва ним се том са мо у прав них 
сло бо да и пра ва. Чи тав си стем је био за до јен ре то ри ком сло бо де и 
осло ба ђа ња ра да, рад ни ка, рад ни штва, украт ко – сло оде на кра ју 
исто ри је. У ма ни ру ре ви ди ра не су шти не кла сне бор бе, ко лек тив не 
и ин ди ви ду ал не сло бо де са мо у пра вља ча, у зва нич ној иде о ло ги ји 
су по ти ски ва ле на ци о нал ни иден ти тет и при пад ност.

У кра ху си сте ма са мо у пра вља ња, у окол но сти ма гло бал ног 
сло ма ко му ни зма,16) на плу ра ли зо ва ну сце ну су до спе ле ра зно ли-
ке ди си дент ске иде је осло ба ђа ња на ци је. Им пе ра тив на ци о нал ног 
осло ба ђа ња у ви ду ре на ци о на ли зо ва ња, ни је се од но сио са мо на 
де ти то и зо ва ње об ли ка ха ри змар хиј ске мо ћи и ти па лич не вла сти, и 
де кар де љи зо ва ње си сте ма от кло ном од уто пи зма дру штва удру же-
ног ра да, не го и на устав но прав ну и по ли тич ку про ме ну су шти не 
од но са ре пу бли ка и по кра ји на, и по ло жа ја срп ског на ро да из ван 
Ср би је.17)

Је дан од зна чај них узро ка раз би ра спад ног про це са уну тар дру-
ге Ју го сла ви је од но сио се на пре ста нак ва же ња ге о по ли тич ког кон-
сен зу са о по тре би да љег по сто ја ња ко му ни стич ке Ју го сла ви је као 
сло же не и ви ше на ци о нал не др жа ве у из ван бло ков ском и не свр ста-
ном по ло жа ју.

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 послу-
жи 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 по-
том добио средишњу улогу у расправама сукобљених страна и партијских фракција о 
српском питању у Србији и Југославији. Видети: „Меморандум српског народа“, доку-
мент, 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.



- 14 -

ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ, СЛО БО ДА И ДР ЖА ВАМи лош Кне же вић

Аги та тор ски је ре ак ти ви ран про па ганд ни на ра тив о ве ли ко-
срп ском хе ге мо ни зму и срп ској агре си ји ко јом се угро жа ва ју сло-
бо де дру гих и ма њих ју жно сло вен ских на ро да.18) Сли ка ста ња, 
учвр шће на у прет ход ној по де ли ин те ре сних сфе ра на Бал ка ну, ни је 
сме ла би ти су штин ски про ме ње на.

Исто вре ме но са от по чи ња њем ме ђу ре пу блич ких су ко ба, ко ји 
су еска ли ра ли у ет нич ки, вер ски, гра ђан ски и те ри то ри јал ни рат, 
на пу штан је со ци ја ли зам. То ком све ја чих ме ђу на ци о на лих су ко ба 
и ха о тич ног за ми ра ња со ци ја ли зма, те кла је и бор ба за уну тра шњу 
сло бо ду гра ђа на. Не ка да шње осва ја ње са мо у пра вља ња из о па чи ло 
се у упра вља ње су ко би ма и ра то вод ство.

У Ср би ји, ко ја је исто вре ме но би ла и ни је би ла у ра ту, бор-
ба на уну тра шњем пла ну има ла је вид про ти вље ња ауто ри та ра ном 
по рет ку лич не и по ро дич не пар тиј ске вла сти ко ји је, по ми шље њу 
опо зи ци је, оли ча вао спо ља и из ну тра озло гла ша ва ни али ува жа-
ва ни Сло бо дан Ми ло ше вић.19) Мно ги су та да срп ско пи та ње ту ма-
чи ли као суд бин ски ва жно „осло бо ђе ње од Ми ло ше ви ћа“ и ра то-
си ља ње од ју лов ског ре тро ко му ни зма, у ства ри, као од ба ци ва ње 
ре лик та ре ал ног со ци ја ли зма.

Раз би ра спад дру ге ше сто чал не и тре ће дво чла не (срп ско/цр-
но гор ске) Ју го сла ви је ука зао је на кон цеп ту ал ну ам би ва лен ци ју 
оства ре ња сло бо да у отво ре ном срп ском пи та њу.20) С јед не стра не, 
би ло је нео п ход но за шти ти и оси гу ра ти по ло жај угро же них Ср ба 
на рат ном се це си јом за хва ће ним под руч ји ма, док је, с дру ге стра не, 
ва ља ло од бра ни ти вред ност и иде ал уну тра шње сло бо де у су о ча ва-
њу са ауто ри тар ним по рет ком у усло ви ма за ка сне лог пост ко му ни-
зма. Док се пр во ти ца ло пре кон фи гу ра ци је ав ној ског ре пу блич ког 
по рет ка у по жар ним усло ви ма се це си је, дру го се ти ца ло од но са 

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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пре ма прак си уну тра шње не сло бо де во де ће пар ти је и јед но вре ме 
не при ко сно ве ног ли де ра.

Украт ко и на по слет ку, срп ско пи та ње - као пи та ње уну тра-
шњег и спо ља шњег осло ба ђа ња и сло бо де - пре жи ве ло је од ла зак 
Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и со ци ја ли ста са вла сти 2000. го ди не, да 
би у усло ви ма пост ко му ни стич ке и пост ми ло ше ви ћев ске тран зи-
ци је до би ло дру га чи ји из глед и са др жај.21) Тран зи ци ја у ви ду ре-
ста у ра ци је но во ста рог по рет ка јед ни ма се учи ни ла као је два из во-
је ва но на ци о нал но осло бо ђе ње, а дру ги ма са свим су прот но, као 
об но вље но по ро бља ва ње.

Иде ја по стиг ну те сло бо де од стра ха одр жа ва ног јед но ум ним 
ауто ри та ри змом, су че ли ла се са иде јом осло бо ђе ња од но вих, пре 
све га еко ном ских ла на ца ко ји су ве ћи ни гра ђа на на мак ну ти нео ли-
бе рал ним ре фор ма ма. Та ко је и у тзв. пост кон фликт ном и по ста у-
то ри тар ном раз до бљу пре жи вео па ра док са ла ни би ном сло бо де у 
ко ме се прак се осло ба ђа ња и по ро бља ва ња ме ђу соб но по ли тич ки 
по ти ру чак и до ло гич ке не спо ји во сти. Ода тле срп ско пи та ње, као 
пи та ње обе вр сте сло бо де, и да ље тра жи од го вор на оба ам би ва-
лент на пла на: као пи та ње сло бо де срп ског на ро да у др жа во ли ком 
и ен ти те ти зо ва ном ју жно сло вен ском по рет ку, и: као про блем уну-
тра шње сло бо де гра ђа на пре тво ре них у пре за ду же не и оси ро ма ше-
не по да ни ке бан ко крат ских и кли јен ти стич ких вла да ра.

2) Срп ско пи та ње као др жав но пи та ње

У ме ри у ко јој је сва ки на род/на ци ја по ве за на за јед ну или ви-
ше др жа ва, срп ско пи та ње је оди ста и др жав но пи та ње. За по не ке 
ту ма че је нај ви ше, чак и са мо др жав но пи та ње, у при ви ле го ва ном 
син гу ла ру или плу ра лу. Ту ма чи ко ји есен ци ја ли зу ју срп ско пи та ње 
као др жав но пи та ње, убе дљи ве раз ло ге про на ла зе у крај ње рђа вом 
ис ку ству обез др жа вље них ста ња на ци о нал не про шло сти. Оче вид-
но, ма ка ква и ма ко ли ка би ла, срп ска др жа ва нај бо ље је шти ти ла 
срп ски на род у исто риј ским по тре си ма и ко ви тла ци ма. Без др жа ве 
Ср би су би ли из ло же ни ра зор ном по ли тич ком ву лун та ри зму, ми ло-
сти и не ми ло сти оних чи ни ла ца ко ји су на срп ском ет но на ци о нал-
ном про сто ру ус по ста вља ли сво ју моћ и власт. Ода тле је осло бо-

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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ди лач ки по рив на ро да/на ци је по и сто ве ћи ван са ета ти зо ва њем, то 
јест одр жа вље њем у об ли ку срп ске на ци о нал не др жа ве.22) Те жња 
ка на ци о нал ном осло ба ђа њу и ета ти зо ва њу то ком 19. и 20. ве ка 
би ла је би тан са сто јак оства ре ња на ци о нал ног ин те ре са Ср ба на 
пла ну исто риј ског ре ше ња срп ског пи та ња.

По тре бу за др жав ним раз ре ше њем на ци о нал ног пи та ња за-
ступ ни ци овог ту ма че ња из во де из ре чи тих по у ка по губ них ста ња 
на ро да/на ци је у раз ли чи тим исто риј ским окол но сти ма: у усло ви-
ма ви ше ве ков не им пе ри јал не по ро бље но сти (Ве не ци ја, Тур ска, 
Аустри ја, Аустро у гар ска); су ро вих рат них оку па ци ја по сле пре тр-
пље них рат них по ра за у про шлом ве ку (К унд К мо нар хи ја, Не мач-
ка, Ита ли ја, Ма ђар ска, Бу гар ска); ре пре са ли ја ма и ге но ци да над 
срп ским на ро дом у свет ским ра то ви ма (шуц ко ри, уста ше у НДХ, 
ал бан ски ба ли сти, при пад ни ци оку па тор ских вој ски Ита ли је, Ма-
ђар ске, Бу гар ске, итд.); нај зад и због не ре ше ног ста ту са срп ског 
на ро да у ју го сло вен ским др жа ва ма, али и угро же но сти срп ског на-
ро да и срп ских др жа ва у усло ви ма гло ба ли зма и кли јен те ли зма.

Мо гућ но сти до сти за ња иде а ла сло бо де и оства ре ња иде а ла де-
мо кра ти је, у та квим ту ма че њи ма прет по ста вље но је из град њом и 
учвр шће њем на ци о нал не др жа ве. Ода тле по ти че и сво је вр сна на-
ци о нал на и др жав на иде о ло ги ја ко ја ука зу је срп ско др жав но пи та-
ње нај пре че и нај ва жни је, те да се срп ско пи та ње као на ци о нал но 
пи та ње, мо же раз ре ши ти у срп ској др жа ви као на ци о нал ној др жа-
ви. Да кле, не би ло ко јој дру гој и дру га чи јој не го упра во срп ској др-
жа ви! На рав но, не у по ли тич ки и устав но прав но не при хва тљи вом 
об ли ку, не го у европ ски уте ме ље ној на ци о нал ној де мо кра ти ји као 
на чи ну вла да ви не и устрој ству дру штве ног и  др жав ног по рет ка.

Не са мо ти пи чан не го и ис так ну ти за го вор ник на ци о нал не др-
жа ве у де мо крат ском об ли ку је по ли ти чар и по ли ти ко лог Сло бо-
дан Са мар џић. У јед ном од те о риј ских ра до ва он под вла чи: „По сле 
рас па да Ју го сла ви је за Ср бе не по сто ји ва жни ји про блем од др жав-
ног пи та ња. Ни је то по сле ди ца не ке ме та фи зич ке или мит ске ве за-
но сти тог на ро да за ап со лут зва ни Др жа ва. То је ре зул тат са свим 
опи пљи вих исто риј ских чи ње ни ца. Исто ри ја по след ња два ве ка ја-
сно го во ри о то ме да је је ди но соп стве на на ци о нал на др жа ва би ла 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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ста њу да Ср би ма га ран ту је фи зич ки оп ста нак, да кле еле мен тар ну 
ег зи стен ци ју, на про сто ру на ко јем жи ве. Да не го во ри мо вер ском 
и кул тур ном иден ти те ту, ко ји је, ко ли ко и фи зич ки оп ста нак, би вао 
пер ма нент но угро жа ван у др жа ва ма са ту ђин ском вла шћу.“23)

На раз да љи ни, у иде о ло шки ди ја ме трал но су прот ном ин тер-
пе та тив ном по лу на ла зе се ту ма чи и за ступ ни ци ре ше ња срп ског 
пи та ња у фор ми зап ти те људ ских пра ва и сло бо да и гра ђан ске др-
жа ве. Ве ћи на та квих ту ма ча сма тра је сва ко на ци о нал но, па и срп-
ско пи та ње - уко ли ко га уоп ште као та кво при зна ју? - у ши ро ком 
лу ку и ве ли ким оби мом об у хва ће но гра ђан ским фе но ме ном. Јер, 
ет нич ки и при мор ди јал но за сно ва но на ци о нал но пи та ње, по та-
квом ми шље њу, крај ње је де пла си ра но у раз ви је ном гра ђан ском 
дру штву у ко ме до ми ни ра ју гра ђан ски и др жа вљан ски ста ту си а 
не, ка ко се ве ли, ет нич ко по ре кло и по да ни штво на ци ји.

По ла зе ћи, за пра во, од ак си о ма нео ли бе ра ли зма и им пе ра ти-
ва су жа ва ња со ци јал них функ ци ја др жа ве, те на ро чи тог др жав-
ног ми ни ма ли зма у сфе ри еко но ми је, по бор ни ци овог ста но ви шта 
са гле да ва ју мо дер ну Ср би ју са мо као устав но прав но де фи ни са ну 
гра ђан ску др жа ву. За нео ли бе рал не кри ти ча ре Ср би је као срп ске 
на ци о нал не др жа ве, та кво ње но устав но прав но од ре ђе ње је не са-
гла сно и не спо ји во са по ли тич ким иде а ли ма де мо кра ти је, гра ђан-
ства и евро пеј ства.24) За пост ко му ни стич ке нео ли бе ра ле „кла сич-
на“ на ци о нал на др жа ва је ана хро ни зам у не хо мо ге ним усло ви ма 
по ли тич ке не ком пакт но сти, по ли цен три зма и по ли ар хи је, мул ти-
ет нич но сти и мул ти кул ту ра ли зма.

О не мо гућ ност раз ре ше ња срп ског (и ју го сло вен ског) пи та ња 
пу тем ус по ста вља ња на ци о нал не срп ске др жа ве раз ми шља ло се и 
пи са ло у ви ше по во да и на вра та. То ком се це си о них су ко ба оспо-
ра ва на је мо гућ ност одр жа ња Ју го сла ви је у би ло ком об ли ку, али 
и ства ра ња не ке, у сва ком слу ча ју, сло же не али об је ди ње не срп ске 
др жа ве. То ком се це си је и у пост се це си о ном пе ри о ду као не мо гу ће 
и нео др жи ве (па ра)др жав не тво ре ви не ква ли фи ко ва не су: Ре пу бли-
ка Срп ска Кра ји на, Ре пу бли ка Срп ска, је дин стве на Бо сна и Хер це-

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. 58-
81, Принцип – Факултет политичких наука, Београд, 1998.
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го ви на,25) са мо стал на Цр на Го ра, ал ба ни зо ва но и ква зи о др жа вље но 
Ко со во, итд.26)

Али и Ср би ја је из ло же на прог но за ма на чел не не до вр ши во сти. 
У на сло ну на по зна те оп сер ва ци је Зо ра на Ђин ђи ћа о Ју го сла ви ји 
као не до вр ше ној др жа ви, (Књи жев на за јед ни ца, Но ви Сад, 1988.), 
со ци о ло шки ња Ве сна Пе шић је слич ну тврд њу над гра ди ла ста но-
ви штем да је и Ре пу бли ка Ср би ја, у ства ри, не мо гу ћа др жа ва и то 
због - а због че га би дру гог? - не го због фа мо зног срп ског на ци о-
на ли зма. „Пр ва и су штин ска осо би на срп ског на ци о на ли зма је у 
ње го вој кон тра дик ци ји ко ја се ни је мо гла уоп шти ти у би ло ка кав 
прин цип, од но сно у би ло ка кву ре ал ну др жа ву, сем да се де кла ри-
ше као ра ди кал ни пар ти ку ла ри зам ко ји је не спо јив са уни вер зал-
ним вред но сти ма мо дер ног дру штва.“27)

Ко рак да ље, за пра во мно го ко ра ка да ље у кри ти ци пред ста-
вља ња срп ског на ци о нал ног пи та ња као др жав ног пи та ња, на-
пра ви ла је НВО ак ти вист ки ња Со ња Би сер ко. У јед ном од сво јих 
број них на сту па она је ус твр ди ла да је отва ра ње срп ског на ци о-
нал ног пи та ња у дру гој Ју го сла ви ји по че ло усва ја њем Уста ва из 
1974. го ди не, јер срп ска на ци о нал на ели та у су шти ни ни ка да ни је 
при зна ле ре пу блич ке гра ни це, ни ти ре пу блич ки су ве ре ни тет: „Све 
до сло ма ко му ни зма срп ска на ци о нал на стра те ги ја је усме ре на на 
ре де фи ни са ње Ју го сла ви је под до ми на ци јом Ср би је, док је дру га 
оп ци ја ства ра ње срп ске др жа ве. Го ди не 1986. гру па срп ских ин те-
лек ту а ла ца , чла но ва СА НУ, при пре ми ла је до ку мент под на зи вом 
Ме мо ран дум, ко ји је имао огро ман ути цај на ства ра ње по ли тич ке 
кли ме у Ср би ји. Ме мо ран дум срп ско на ци о нал но пи та ње де фи ни-
ше као др жав но пи та ње, од но сни ње го во ре ше ње је мо гу ће са мо 
пра вље њем но ве др жа ве на те ме љи ма ста ре Ју го сла ви је. (...) Ова-
кав ко лек ти ви стич ки при ступ  Ме мо ран ду ма на ци ји је у су шти ни 
спре чио отва ра ње срп ског на ци о нал ног пи та ња као де мо крат ског 
пи та ња.“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 пра-
ва 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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Се ман тич ки ефект ним нео ло ги змом, успе лу те о риј ску кри-
ти ку ана ци о нал них, мон ди јал них и ци ви ли стич ких ста но ви шта о 
срп ском пи та њу, дао је фи ло зоф Све то зар Сто ја но вић. Реч је, да бо-
ме, о те мељ ној кри ти ци кон цеп та гра ђа ни зма.29) Не га тив но те о риј-
ско од ре ђе ње па ра по ли тич ке прак се гра ђа ни зма ни је про ма кло ни 
глав ним за ступ ни ци ма и док три на ри ма те по ја ве.30) 

III 
5. Упи та ност над пи та њем на ци је

Мо же мо ли се (у)пи та ти о сми слу по ста вља ња на ци о нал ног 
пи та ња? Или је на ци о нал но пи та ње не у пит но, уза луд но или бе-
сми сле но по ста вље но, јер га на про сто као на ци о нал но упит ног 
не ма, сто га што је већ да то у вар љи вом од го во ру да не по сто ји, 
бу ду ћи да ви ше не ма ни на ци је спо соб не да га по ста ви и на ње га 
ве ро до стој но од го во ри!? По сто ји ли, оди ста, на ци о нал но пи та ње 
као та кво у ери гло ба ли за ци је и гло ба ли зма? 

По све му су де ћи, чи ни се да у све ту још увек по де ље ном на 
на ци је на ци о нал но пи та ње не пре ста је да оди ше аро мом ин ди-
ви ду ал них суд би на у суд бин ски по ве за ним за јед ни ца ма. Ка да је 
на по кон ис ка за но и по ста вље но као пи та ње, оче ки ва но је да пре 
то га на ста ле на ци о нал не не до у ми це и те шко ће у жи во ту на ци је ни-
су от кло ње не. Сто га се у на ци о нал но усме ре ном пи та њу оче ку је 
праг ма ти чан од го вор и евен ту ал но раз ре ше ње на ци о нал ног про-
бле ма. Ка да је у пи та њу на ци о нал но „пи та ње“, он да би нај ва жни ји 
сва ка ко тре ба ло да бу де на ци о нал ни од го вор!

Ин ди ви дуе апа тич не спрам ет ни ци те та и на ци је уобра жа ва ју, 
до ду ше, од су ство не до у ми ца око свог по ре кла и при пад но сти. Та-
кве ин ди ви дуе су его и стич ки уве ре не да при па да ју са мо се би и 
ни чем дру гом из ван или из над се бе; или ми сле да су у оп што сти и 
је дин ству све та срод ни ци све га и ни чег из ван све га; или, пак, на-
про сто не по се ду ју ни ка ква на ци о нал на уве ре ња, ни ти свест о ма 
ка квој па ни о на ци о нал ној при пад но сти.

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 обес ко ре ње не ин ди ви дуе, ко је су ка ра ван ски за гле да не у 
ана ци о нал ну или тран сна ци о нал ну бес ко нач ност све та, за ко ји су 
кад што на ив но а кад што при ми тив но уве ре ни да је нај зад гло ба-
ли зо ван, као и оне не до спе ле до осе ћа ја на ци о нал не при пад но сти, 
прак тич но све јед но да ли је ма чи је на ци о нал но пи та ње по ста вље-
но или ни је. А и ка да је по ста вље но, чи ни се као да је оно за њих 
не бит но. Јер, свет је све, а ми смо у све ту све га и сва че га, иако без 
све га ну жног што би мо гло да нас чи ни аутен тич ним људ ским би-
ћи ма.

У ана ци о нал ној ле тар ги ји, уз уса ђе но по ве ре ње у гра ђан ски 
и др жа вљан ски ста ту сни не у тра ли зам, без и ден ти тет не и му ли ти-
ден ти тет не ин ди ви дуе ре а гу ју тек на угро жа ва ње и по вре ду соп-
стве ног „леб де ћег“ по ло жа ја ко је им за да је уда рац оја чан енер ги-
јом на ци о нал ног на бо ја. Та да се у шо ку су о ча ва ју са кон фликт ном 
но тор но шћу на ци о нал них си ла и су прот но сти у све ту ри вал ских 
на ци ја. Ко смо по ли теа ко ју су уче ни ји и ум ни ји ме ђу њи ма, за гле-
да ни из под не бе сја на ив ног по ли тич ког иде а ли зма сна три ли, још 
увек је обе ле же на ет нич ким и на ци о нал ним по ре клом и иден ти те-
том ин ди ви дуа.31)

За ви чај се не мо же тек та ко за бо ра ви ти и по ни шти ти. Не ма 
за ви ча ја на пре скок, ни ти се из на ци је мо же про из вољ но ис ко чи-
ти као из во за у по кре ту, а да то иска ка ње не бу де ри зич но, бол но, 
кад што и тра у ма тич но. На ци о нал ни осе ћа ји се не над ска чу за сле-
пље ном и над ме ном астрал ном фи лан тро пи јом. Да би се спли ном 
нео бра зло же не љу ба ви во лео чи тав свет по треб но је ма кар ма ло 
во ле ти свој за ви чај и сво ју зе мљу као део све та; као прет ход ни из-
вор ни свет на кнад ном све ту пост ва ре ња и оту ђе но сти. Де дук тив-
ној љу ба ви све та као све ме ста по треб на је за ви чај на љу бав на ин-
дук ци ја ствар ног ме ста људ ског зби ва ња. Ка да је већ по ста вље но, 
на ци о нал но пи та ње је, да кле, по треб но ува жа ва ти, без об зи ра на 
не про ми шље ност ње го вог од ба ци ва ња.

31) Разматрајући српски пример, политиколог Момчило Суботић као основне елементе на-
ционалног идентитета истиче: српски језик; српско писмо – ћирилицу; православље и 
СПЦ,и; српску нацоналну државу. Видети: Суботић Момчило, глава „Основни елемен-
ти српског националног идентитета“, стр. 11-49. ИПС, Београд, 2012. Такође: Кнежевић 
Милош, „Геополитичност националног и религијског идентитета. Могућности мулти-
конфесионалног капацитета нације“, зборник  Национални идентитет и религија, при-
редили Зоран Милошевић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студије, Београд, 
2013, стр. 23-65.
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6. Кли јен те ли зам и дез ин те гра ци ја

Кли јен те ли стич ки по ре дак је ана ци о нал ни од го вор на мук о 
за та шка ном и не ре ше ном на ци о нал ном пи та њу. Кли јен ти се не 
ин те гри шу као јед на ко прав ни и рав но прав ни у за јед ни цу ин те-
гра то ра већ се, ко ли ко год је мо гу ће ду же, одр жа ва ју под ре ђе ном 
дез ин те гри са ном по ло жа ју не моћ них и екс пло а ти са них обје ка та. 
Хи је рар хиј ски сми сао не су ве ре ног по ло жа ја кли је на та је у не пре-
стал ном пла ћа њу и от пла ћи ва њу, уз не мо гућ ност ко нач не от пла-
те. Не са вла да ва за ду же ност је обес хра ру ју ће оно стра на кли јен ти-
стич ка суд би на.

У кли јен ти стич ким др жа ва ма на ци о нал но пи та ње – јед но или 
ви ше уза јам них – та ко ђе се др же под стал ном тен зи јом, отво ре-
ним и не ре ше ним, јер се тек на тај на чин мо же одр жа ти нео п ход-
на по ли тич ка не ста бил ност ко ја омо гу ћу је нео ме та но  упли та ње, 
ин тер вен ци о ни зам, уну тра шњи „кри зни ме наџ мент“ и спо ља шњу 
„кон тро лу ха о са“.32)

Ре ак ци ја кли јен ти стич ких ре жи ма је пла ни ра на, пред ви дљи во 
су сре тљи ва и снис хо дљи ва, на про сто - по слу шна. Без вољ но ба ца-
ње под но ге вла сти тих на ци о нал них ин те ре са се вр ши из са мо до-
жи вља ја опор ту них раз ло га, а за пра во из крат ко ви дог ока зи о на-
ли зма, не до ми шље ног праг ма ти зма и са мо при вид ног по ли тич ког 
ре а ли зма. На ди ма ју се, у ства ри, илу зи је да се усрд ном спрем но-
шћу на сва ко вр сне уступ ке, те од сту па њем и од ри ца њем од вла сти-
тих на ци о нал них ин те ре са, од про па сти спа ша ва угро же на на ци ја. 
Ма ло ду шна прак са на ци о нал ног са мо по ри ца ња ка рак те ри ше осла-
бље не и по ср ну ле, али по нај ви ше по ра же не на ци је на исто риј ској 
низ бр ди ци на зат ка и са мо у ни ште ња.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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Со ци о лог Зо ран Авра мо вић сма тра да мо рал ни пад де ла срп-
ске ин те ли ген ци је у то ку раз би ја ња СФРЈ и од су ство со ли дар но-
сти са пат ња ма на ро да, уз ра за ра ју ћу кри ти ку вла сти са по зи ци ја 
ин те ре са тзв. ме ђу на род не за јед ни це: „... ни је про из вод окол но сти 
ра за ра ња др жа ве и дру штва бив ше Ју го сла ви је, већ део ин те лек ту-
ал ног кон ти ну и те та. Тај, мо рал но нео се тљив део срп ске ин те ли-
ген ци је за пат ње свог на ро да, на сле ђе је на ше но ви је исто ри је. Су-
коб ма њи не, мо рал но по сто ја не ин те ли ген ци је, и ве ћи не ко ја ‘ла ко 
пре ду го ја чва ми шље ње’, у срп ској на ци ји не мо же се из бе ћи.“34)

У усло ви ма отво ре не оку па ци је са мо по ри ца ње се ис ка зу је као 
ди рект на ко ла бо ра ци ја са не при ја те љем, при че му се иде о ло шко и 
мо рал но оправ да ње са рад ње са оку па то ром про на ла зи у при зна њу 
гре ша ка и за блу да у про шло сти, ко је су до ве ле до по ра за у су ко бу.

При вид но бла жи али не и ма ње опа сни об ли ци од ба ци ва ња 
вла сти тих на ци о нал них ин те ре са де ша ва ју се у мир но доп ском жи-
во ту. У тран зи ци о ним пост ко му ни стич ким зе мља ма - ме ђу ко је 
спа да и са вре ме на Ср би ја - та ква прак са се очи ту је у по то ну ћу у 
све те жу еко ном ску бе ду и по ли тич ку за ви сност.35)

За о ста ја ње и за ви сност до во де до ства ра ња кли јен ти стич ког 
ми љеа у ко ме се за не ма ри ва ње, не спо соб ност фор му ла ци је и од-
ри ца ње од вла сти тих на ци о нал них ин те ре са, ис ти чу као вр хун ско 
ме ри ло евро ин те гра ци о них по стиг ну ћа.

Оно што чу ди и за бри ња ва је те жња да се прак са од сту па ња и 
од ри ца ња од на ци о нал них ин те ре са исто вре ме но ту ма чи као хва-
ле вред на прак са њи хо вог оства ре ња и за шти те. На кон крет ном 
при ме ру не ре ше ног срп ског пи та ња у пост ју го сло вен ској си ту а-
ци ји кли јен ти стич ко из вр та ње ин те гра ци о ног ре до сле да огле да се 
у кон ти ну и те ту ре зи ду ал не по ли тич ке пси хо ло ги је, за ка сне лог и 
не пот пу ног на ми ре ња вла сти тих на ци о нал них по тре ба.36) За ла га ње 
за вла сти те на ци о нал не ин те ре се де ша ва се у мак си мал но од ло-

34) Видети: Аврамовић Зоран, Родомрсци. (О једном делу српских политичара и интелек
туалаца од 1990. до 2009.), глава „Политичке црте српског ангажованог интелектуал-
ца“, стр. 124, Култур полиса – Графомаркетинг, Нови Сад, 2009.

35) У српској научној јавности се профилисала мања група теоријских критичара не-
олибералне 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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же ној вре мен ско/про стор ној тач ки ис цр пље ња - ре сурс не и мен-
тал не из ну ре но сти - ка да су се сви оста ли, ве ли ким си ла ма бли жи 
и оми ље ни ји ју жно сло вен ски ак те ри про це са дез/инет гра ци је већ 
одав но на ми ри ли и ти ме за до во љи ли по себ но ци ља не се це си о не 
по тре бе.

Спо ља и из ну тра ге не ри са на ре зи ду ал на по ли тич ка „праг ма-
ти ка“ по др жа на је од ско ра уса ђе ним ком плек сом исто риј ске кри-
ви це и осе ћа јем епо хал ног по ра за у стра ће ној по ве сти. Све то са-
чи ња ва гу бит ну хро но по ли тич ку, ге о по ли тич ку и де мо по ли тич ку 
ком би на ци ју у ко јој се срп ски чи ни лац, у бар три ју жно сло вен ске 
и срп ске др жа ве и др жа во ли ке тво ре ви не, иако све ди сци пли но ва-
ни ји, све „ко о пе ра тив ни ји“ и све „по све ће ни ји“, у хлад ном ре зо ну 
за пад них „ди пло мат ских ку хи ња“ пот це њи вач ки тре ти ра као ма-
ло ду шни и обез на ње ни уче сник ши рих про це са у ко ји ма из гле да 
као да не зна тач но и по у зда но шта, у ства ри, хо ће?!

Уме сто за кључ ка:  
На ци о нал на свест и на ци о нал ни ин те рес

Да се на ци о нал но пи та ње уоп ште по ста ви, а да се при том не 
ма ри за ње го во раз ре ше ње у об ли ку увер љи вог од го во ра, рет ко кад 
се до га ђа а ка да се ипак до го ди обез вре ђу је и по ни жа ва оно га ко ји 
то чи ни. Већ у ра ном раз во ју на ци о нал ног пи та ња на зи ру се кон ту-
ре ње го вог од ла га ња и осу је ће ња, али и мо гу ћег раз ре ше ња. На ци-
о нал но пи та ње се и ра ђа услед и усред те шко ћа и те го ба у жи во ту 
на ци је, ка да окол но сти омо гу ћа ва ју ње го во по ста вља ње. Ис ти ца-
ње на ци о нал ног пи та ња увек ука зу је на по сто ја ње не за до вољ ства 
те шким ста њем на ци је, у де ло ви ма или у це ли ни.

На по слет ку, из гле да да ни је по и гра ва ње ре чи ма ни ти та у то ло-
шка гре шка за пи та ти се о при ро ди на ци о нал ног пи та ња. По треб но 
је, на и ме, још је да ред при се ти ти се исто риј ске и ет ноп си хо ло шке 
ло ги ке за ин те ре со ва но сти, фор му ли са ња и по ста вља ња на ци о нал-
ног пи та ња. Већ и та ква за пи та ност сво јом сми сле но шћу мо же 
пру жи ти из ве сне од го во ре.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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По ста вље ним на ци о нал ним пи та њем сва ки на род је у ди ја-
ло гу са са мим со бом, су сед ним на ро ди ма и дру ги ма на ро ди ма на 
ве ли кој му ли ти ет нич кој сце ни све та. За што би би ло дру га чи је са 
Ср би ма? Та ко је, за пра во, и са Ср би ма. Осим де ло ва соп стве ног 
на ро да ко ји су об у хва ће ни на ци о нал ним пи та њем у Ср би ји, Цр ној 
Го ри и Ре пу бли ци Срп ској, срп ско пи та ње, ка ко је ре че но, од но си 
се и на дру ге на ци је уну тар чи јих др жа ва срп ски на род жи ви. Бли-
ски су се ди и зе мље „из окру же ња“, ко је су не ка да би ле у са ста ву 
за јед нич ке др жа ве, по ред вла сти тог на ци о нал ног пи та ња, та ко ђе 
се су сре ћу и са срп ским на ци о нал ним пи та њем.

Упу ће но се би, и де ло ви ма на ци је ко ји на сто је да га раз у ме ју, 
на ци о нал но пи та ње се об ли ку је као низ од го во ра ко ји гра де на ци-
о нал ну свест. Об ли ко ва на на ци о нал на свест је по твр да по се до ва-
ња на ци о нал ног иден ти те та. У под ло зи на ци о нал не осве шће но сти 
је осла ња ње на на ци о нал не ин те ре се. Те шко је, ако не и не мо гу-
ће има ти уоб ли че ну на ци о нал ну свест а не за ла га ти се при том за 
на ци о нал не ин те ре се. На ци о нал на свест, на ци о нал ни иден ти тет и 
на ци о нал ни ин те рес су, за пра во, не раз двој но по ве за ни у ин ди ви-
ду ал ном и ко лек тив ном жи во ту на ци је.

Те жња ка оства ре њу на ци о нал ног ин те ре са је ме ри ло и енер-
гент раз ми шља ња и де ло ва ња у прав цу ре ше ња на ци о нал ног пи-
та ња. Ка да је реч о срп ском на ро ду, ко ли ко оче ки ва но то ли ко ра-
зу мљи во, у сре ди шту про пи ти ва ња, фор му ли са ња и по ста вља ња 
срп ског пи та ња је срп ски ин те рес. Из ре че ни срп ски ин те рес је са-
мо на по ли тич ки на чин, ет но на ци о нал но и др жав но кон кре ти зо ва-
ни на ци о нал ни ин те рес. Не, да кле, би ло ко ји и би ло чи ји ин те рес, 
ин те рес не ког дру гог на ро да/на ци је на не ком дру гом хро но то пу 
не го упра во на ци о нал ни ин те рес Ср ба у соп стве ном исто риј ском 
про стор/вре ме ну. Зар је по треб но под се ћа ти да не ма ни чег по гре-
шног, окри вљу ју ћег и срам ног у ис ти ца њу соп стве них на ци о нал-
них ин те ре са!

Из ло же но не зна чи да и дру ги на ро ди/на ци је не ма ју и не за сту-
па ју соп стве не на ци о нал не ин те ре се. Има ју их и за сту па ју, сва ка-
ко, али они се фор ми ра ју ме ђу њи ма, при па да ју њи ма, ис ка зу ју 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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за го ва ра ју и за сту па ју с њи хо ве стра не. Ову мул ти ет нич ку и мул-
ти на ци о нал ну са мо ра зу мљи вост по тре бе усре ди ште ња и при др жа-
ва ња вла сти тих на ци о нал них ин те ре са по треб но је по ме ну ти, јер 
се све сно или не све сно де ша ва и су прот но: да се вла сти ти на ци о-
нал ни ин те ре си не пре по зна ју, пре ви ђа ју или из ме шта ју, од ри чу, 
по и сто ве ћу ју, па чак и под ре ђу ју на ци о нал ним ин те ре си ма не ких 
дру гих, круп ни јих, сна жни јих и ја чих.38)

Ово „ута па ње“ на ци о нал ног ин те ре са у ши ри склоп ин те ре са 
ко ји су, уз гред ре че но, та ко ђе не чи ји на ци о нал ни ин те ре си, али ин-
те ре си не ке над моћ ни је стра не, ве ли ке или ре ги о нал не си ле, али-
јан се или бло ка, све јед но, мо же да до ве де до са мо у ништ ња. И, ка ко 
је до са да шња исто ри ја по ка за ла, оди ста до во ди!

Ли те ра ту ра
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праву и неправу, глава „Појам националног интереса и међународни положај Србије“, 
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Кне же вић, Ми лан Јо ва но вић, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
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по ло жај и фраг мен ти ра ност срп ских зе ма ља, Слу жбе ни лист СРЈ - 
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MilosKnezevic
LIBERATION,FREEDOMANDTHESTATE

Resume

Be si de the ge ne ral set of as sump ti ons and con si de
ra tion of Ser bian na ti o nal qu e sti on in this and in the 
pre vi o us cen tury, which deal with its hi sto ri city, po
li ti cal na tu re and, as ex pec ted and un der stan da ble, 
its et hnona ti o nal cha rac ter, on in ter pre ta ti o nal fi eld 
are vi sa ble so me ot her, lets call them es sen tial vi ew
po ints. Ac cor ding to the es sen tial vi ew po ints, na ti
o nal qu e sti on al so sets it’s ba sis in hi story, po li tics, 
and et hnos/pe o ple/na tion, but in ex pla i ning ca u sa lity 
it al so go es beyond tho se sphe res of de ter mi na tion 
its pro ble ma tic na tu re. Paying at ten tion to Ser bian 
na ti o nal qu e sti on is sha ped in wi de ran ge, from the 
re a so na ble ness of sho wing its ine vi ta ble im por tan ce 
for a de e per un der stan ding of the po si tion and ro le of 
the na tion in the mo dern world, to ab so lu ti za tion of 
et hnona ti o nal prin ci ples in the ma na ge ment of the ir 
own de stiny. On a wi de sca le of vi ew po ints which un
der li ne di fe rent aspects es sen tial for un der stan ding 
the Ser bian na ti o nal qu e sti on, we can find dif fe rent 
fac tors iden ti fied, li ke: fre e dom, de moc racy, sta te, 
eco nomy, cul tu re, church/re li gion, truth, ju sti ce and 
ge o po li tics. Wit ho ut in ten tion to men tion and in ter
pre te all pos si ble vi ew po ints in de ta ils are shown only 
two typi cal un der stan dings of the Ser bian qu e sti on, 
tho se which un der li ne fre e dom and the sta te. Short 
li sting of so me pro ble ma tic forms of Ser bian na ti o nal 
qu e sti on has no cog ni ti ve pre ten sion for a fi nal ex pla
na ti on. Ot her than that, its in ten tion is only to pro vi de 
a ideal type sketching of the most im por tant fac tors 
that, ac cor ding to the be li efs of most re se ar chers, in
flu en ced the hi sto ri cal for ma tion and set of Ser bian 
na ti o nal qu e sti on.
Keywords: Ser bian na tion, Ser bian qu e sti on, in ter
pre ta tion, hi sto ri city, po li ti cal na tu re, es sen ti a lism, 
fre e dom, sta te, na ti o nal con sci o u sness, na ti o nal in te
rest.

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

Институтзаполитичкестудије,Београд

УЛОГАКНЕЖИНЕУНАСТАНКУ
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА**

Сажетак
Установа кнеза и кнежине је првобитно била део
турскедржавнеорганизације,дабикасније,у18.ве-
ку,полакопосталанароднаустановакојајепомогла
у настанку нововековне српскедржаве.Уовомраду
сезаступатезадаје,поредтесвојеформалнеулоге,
управо кнежина омогућила и уобличавање национал-
ног идентитета, омогућивши међусобно усклађива-
њеипрепознавањеиначеразнородногстановништва
које се са свих страна скупљало у опустелу земљуи
доносилосвоје варијантепатријархалнедемократи-
јенуђењеммоделапремакомебисеуобличилаидеја
нације.
Кључне речи: кнежина, народ, национални иденти-
тет.

Nа ју жно сло вен ским те ри то ри ја ма у окви ру тур ског цар ства 
оформ ље не су, са по чет ком тур ске вла да ви не, но ве дру штве-

не ор га ни за ци је и уста но ве. Од сре ди не 15. ве ка по ја вљу ју се у 
исто риј ским из во ри ма кне зо ви, ко је тур ска власт по ста вља као вр-
хов не вла шке ста ре ши не,1) а у ве зи са на се ља ва њем Вла ха по опу-

* На уч ни сарадник
** Овај рад је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар-

ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
1) Ема Миљ ко вић-Бо ја нић сма тра да су уста но ву кне за и кне жин ску са мо у пра ву на сле-

ди ли Тур ци из сред њо ве ков не срп ске др жа ве („Кне жин ска са мо у пра ва у Сме де рев ском 
сан џа ку у дру гој по ло ви ни XV и пр вој по ло ви ни XVI ве ка», ЗборникМатицесрпскеза
историју, 1998, бр. 57, 88).
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сте лим се ли ма у срп ској де спо то ви ни.2) Де лат ност тих кне зо ва је 
об у хва та ла по гла ви то бри гу о на се ље но сти зе мље и ор га ни зо ва ње 
уби ра ња по ре за, а за уз врат су и они и њи хо ви по моћ ни ци има ли 
не ке еко ном ске по вла сти це. Ка сни је уста но ва кне за гу би зна чај, са 
уки да њем вла шког ста ту са 1530. го ди не. „По сле Ве ли ке се о бе Ср-
ба 1690. го ди не Ср би ја је опу сте ла, оста ла је мо жда де се ти на ста-
нов ни штва. Уз при ста нак Ту ра ка, да би се очу вао жи вот на зе мљи, 
об но вље не су уста но ве па три јар хал ног уре ђе ња, што под ра зу ме ва 
и кне зо ве“, пи ше Ра до ван Са мар џић, да би се ота да, кроз 18. век, 
по но во уста ли ла уста но ва кне за.3) Кра јем 18. ве ка кне зо ви су све 
ма ње би ли тур ски слу жбе ни ци, из гу бив ши по вла сти це за ко је су 
има ли за хва ли ти сво јој слу жби, а све ви ше су схва та ни и до жи вља-
ва ни као на род ни пред став ни ци пред стра ном вла шћу, ко ји су би-
ра ни на скуп шти на ма се о ских кне зо ва и кме то ва, као што све до чи 
про та Ма ти ја Не на до вић у сво јим се ћа њи ма.4) Та да је до шло и до 
те ри то ри ја ли за ци је кне жи на, што зна чи да су њи хо ве гра ни це по-
ста ле трај не. Уста но ва кне жи не је, по ми шље њу Ра до ва на Са мар-
џи ћа, „по ста ла јед но од нај и зра зи ти јих обе леж ја срп ске исто ри је у 
гра ни ца ма Тур ског Цар ства“. Она је раз ви ла по се бан об лик са мо у-
прав ног дру штва и па три јар хал не де мо кра ти је.5)

Та ко, ви ди мо уста но ву кне за при сут ну кроз ве ко ве на те ри то-
ри ји ка сни је Ср би је, као и ње но при ла го ђа ва ње то ком ево лу ци је 
укуп них дру штве них и по ли тич ких од но са. Са свим је из ве сно да 
се у чи та вом том пе ри о ду - од не ко ли ко сто ти на го ди на то ком ко јих 
кнез по сто ји на овај или онај на чин - на род сро дио са кне жин ском 
ор га ни за ци јом до те ме ре да је она, ко нач но, по ста ла при ро дан 
оквир за по ји ма ње дру штва, баш као што је то у ди нар ским обла-
сти ма би ло пле ме. За оче ки ва ти је, за то, да је кне жи на од и гра ла 
зна чај ну уло гу у ет нич ком уоб ли ча ва њу Ср ба, јер је реч о уста но ви 
ко ја је, бу ду ћи од го ва ра ју ћег кван ти та тив ног ни воа, мо гла да по-
слу жи фор ми ра њу тог груп ног иден ти те та.

Кне жи ну и пле ме је упо ре дио још Бра ни слав Ђур ђев, као па-
ра лел не про дук те вла шког на се ља ва ња на раз ли чи то при сту пач-

2) Бра ни слав Ђур ђев, „Те ри то ри ја ли за ци ја ка тун ске ор га ни за ци је до кра ја XV ве ка (ка тун 
– кне жи на - пле ме)“, Симпозијумосредњовековномкатуну, Са ра је во, 1963, 149-150.

3) Р. Са мар џић, Сеобеусрпскојисторији, Бе о град, 1991, 100
4) Про та Ма ти ја Не на до вић, Мемоари, Ма ти ца срп ска и Срп ска књи жев на за дру га, Но ви 

Сад – Бе о град, 69, 82-83.
5) Ра до ван Са мар џић, „Ср би и ре жим Тур ског цар ства“, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе-

о град, 1993, 70.
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ним те ре ни ма; а на том тра гу је њи хо ве ор га ни за ци о не су шти не 
па ра лел но по ста вио Ми ро слав Свир че вић у свом ра ду о кне жи-
ни у 18. ве ку, су ми ра ју ћи не ко ли ка раз ли чи та ми шље ња о њи хо-
вој срод но сти од но сно раз ли чи то сти. За кљу чио је из све га да су 
обе „те ри то ри јал не за јед ни це за сно ва не на на род ној са мо у пра ви. 
Пле ме је, ме ђу тим, крв но срод нич ка за јед ни ца са на гла ше ним вој-
нич ким ка рак те ром, што не ва жи за кне жи ну“.6) То јест, основ на 
раз ли ка се сво ди на при су ство код пле ме на од но сно од су ство 
код кне жи не ро дов ског ко хе зи о ног прин ци па, по ред оног те-
ри то ри јал ног ко ји је при су тан у об ли ко ва њу обе дру штве не 
гру пе.7) То мо же мо узе ти као мо дел ми шље ња у скла ду с ко јим се 
мо гао уоб ли чи ти од нос љу ди пре ма нај ве ћој гру пи ко ја се по ји ма 
као це ли на – пре ма ет но су од но сно на ци ји, ко ји су као иде је не што 
ка сни је, то ком 19-ог ве ка и у 20-ом, до би ле на зна ча ју. Ов де обе ове 
ре чи, и ет нос и на ци ју, узи ма мо у њи хо вом ко ло кви јал ном зна че-
њу: ет нос као по јам ко ји има ро дов ски (пле мен ски) при звук, док 
је на ци ја но си лац по ли тич ког зна че ња. У ре чи на род, ко ја у срп-
ском је зи ку сва ка ко за ме њу је оба из ра за, и ет нос и на ци ју, на ла зи-
мо не дво сми сле но ро дов ско зна че ње: на-род, ода кле про из ла зи да 
у срп ском ми шље њу и по јам на ци је на ги ње ка по ји ма њу за јед ни це 
кроз пле мен ске ве зе ви ше не го кроз мо дер ну ви зу ру по ли тич ких 
вред но сти.

Ов де је при ли ка да од ре ди мо иде ју срод ства о ко ме је реч у 
ве ли ким дру штве ним гру па ма где би о ло шког срод ства те шко да 
мо же би ти. Ра ди се ту, на рав но, о вр сти ду хов ног срод ства, али не 
лич ног ка кво је кум ство или по бра тим ство. Ра ди се о сим бо лич ком 
за јед ни штву, ка ко је то утвр дио Ду шан Бан дић, ус по ста вље ном на 
осно ви за јед нич ких осо би на ко је ује ди њу ју љу де у ет нич ке за јед-
ни це – по ре кло, ин те ре си и „дух“ (је зик, кул ту ра, мен та ли тет), као 
и са мо име – или на осно ви са мо не ке од њих.8) Ово за јед ни штво 
функ ци о ни ше исто вре ме но и у прав цу уну тра шње ко хе зи је 
гру пе и у прав цу ње не спо ља шње ди стинк ци је од дру гих гру-
па, чи ме омо гу ћа ва раз ви так и одр жа ва ње ко лек тив ног иден-
ти те та код сва ког при пад ни ка на ро да.9)

6) Ми ро слав Свир че вић, „Кне жин ска и се о ска са мо у пра ва у Ср би ји 1739-1788. Де ло круг 
и иден ти тет ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји од Бе о град ског ми ра (1739) до аустриј ско-
тур ског ра та (1788) и Ко чи не кра ји не“, Bal ca ni ca, 2002, 32-33, 192.

7) Исто, 190. 
8) Ду шан Бан дић, „Ет нос“, Царствоземаљскоицарствонебеско, 3. изд., Би бли о те ка XX 

век, Бе о град, 2008, 46-50.
9) Исто, 51-54.
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По во дом кне жи не и пле ме на Свир че вић ис ка зу је ми шље-
ње да они „пред ста вља ју ин сти ту ци о на ли зо ва не об ли ке ко-
лек тив ног жи во та срп ског на ро да ко ји су на ста ли и раз ви ја ли 
се у ве о ма раз ли чи тим по ли тич ким, еко ном ским и ге о граф-
ским при ли ка ма“.10) Пле ме на су, на и ме, фор ми ра на у усло ви ма 
си ро ма шне при вре де и ре ла тив не сло бо де од тур ског ме ша ња, тј. 
ве ће са мо у пра ве, што све до во ди до чвр шће дру штве не ко хе зи је 
не го усло ви у ко ји ма се фор ми ра кне жи на, за ви сна од тур ске др-
жав не ор га ни за ци је и ак ту ел на на пре вас ход но по љо при вред ном 
под руч ју. Ов де, ка ко ре ко смо већ, за сту па мо те зу да су ова два мо-
де ла ми шље ња, пле мен ски и кне жин ски, мо гла да ти са свим до во-
љан им пулс срп ском фор ми ра њу на род ног је дин ства. По ји ма ње 
на ци је ко је се ве зу је за ро ман ти чар ски по крет што је зра чио са За-
па да пред ста вља ло би он да тек по ли ту ру ко ју су срп ском иден ти-
те ту да ли ин те лек ту ал ци.

Срп ски на ци о нал ни иден ти тет се фор ми рао у устан ци ма, у 
ору жа ним бор ба ма, у рат ним усло ви ма, ко ји су мно го ви ше на лик 
на од ли ке жи во та ко је су из не дри ле пле мен ску ор га ни за ци ју са ње-
ним ро дов ским на че лом. Та ко ђе, на се ља ва ње Ср би је нај ма сов ни је 
из ди нар ских кра је ва, Цр не Го ре и Хер це го ви не, ко је тра ди ци о-
нал но пред ста вља ју пле мен ске обла сти, мо гло је у кне жи ну да до-
не се са мо она ква дру штве на схва та ња ка ква су вла да ла та мо. До-
се ље ни ци у Шу ма ди ју су, пре ма ми шље њу Ра до ва на Са мар џи ћа, 
сво јим дру штве ним ста во ви ма до при не ли ус по ста вља њу ло кал не 
са мо у пра ве као основ ног обе леж ја но ве Ср би је у на ста ја њу.11) Ми-
ро слав Свир че вић пи ше у слич ном ду ху: „Са мо та кво људ-
ство, осе тљи во на свој по ло жај, не на вик ну то на си сте мат ску 
др жав ну упра ву, при лич но не ди сци пли но ва но, са су ро вим 
сто чар ским на ра ви ма, с оном аван ту ри стич ком цр том ко ја је 
ина че свој стве на но ма ди ма, с мно го вре ле хај дуч ке кр ви у 
жи ла ма, с по себ ном скло но шћу за упо тре бу оруж ја, мо гло је 
по да ри ти Кар ђор ђу и Ми ло шу уста нич ку вој ску ко ја им је 
би ла по треб на за осло ба ђа ње Ср би је“.12) Та ко из ла зи да су 
кне жи не од кра ја 18. ве ка на ста ле као де ми ну тив ни из раз 
пле мен ског мен та ли те та при ла го ђе ног но вим ге о граф ским, 

10) Ми ро слав Свир че вић, нав. рад, 191.
11) Р. Са мар џић, Сеобеусрпскојисторији, Бе о град, 1991, 101.
12) Ми ро слав Свир че вић, „Ми гра ци је у Ср би ји XVI II ве ка и уста но ве па три јар хал ног дру-

штва, ГласникЕтнографскогинститутаСАНУ, књ. LII, Бе о град, 2004, 315-316.
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еко ном ским и по ли тич ким при ли ка ма. Или, мо же мо ре ћи и 
да је уста но ва кне жи не, увре же на у ми шље ње ста ро се де ла ца 
на те ри то ри ја ма на ко ји ма су се на се ља ва ли из пле мен ских 
кра је ва, мо ди фи ко ва ла пле мен ско по ји ма ње дру штва ко је су 
до не ли до се ље ни ци и при ла го ди ла га жи во ту у но вом под не-
бљу.

У слич ном сми слу се о кне жи ни из ја шња ва Ру жи ца Гу зи на, 
ко ја је про бле му од но са из ме ђу кне жи не и мо дер не срп ске др жа ве 
по све ти ла чи та ву књи гу: „Из гле да ло ми је да су баш ове са мо у-
пра ве мо гле обез бе ди ти срп ском на ро ду из ве сну са мо стал ност у 
окви ру јед не др жа ве вер ски и на ци о нал но то ли ко ту ђе, те пре ма 
то ме и не ки по се бан и дру штве но-еко ном ски и по ли тич ки раз ви-
так“.13) Она не раз ра ђу је сво ју ми сао у том прав цу у ко ме ми ов де 
же ли мо да на гла си мо од нос из ме ђу кне жи не и на ци је, не го пред-
мет раз ма тра са со ци о ло шке стра не, као исто риј ски раз ви так уста-
но ва. Упра во у том окви ру ко ји је она по ста ви ла мо же се са гле да ти 
и исто ри ја иден ти те та, те кне жи на од 18. ве ка на да ље као идеј ни 
мо дел пре ма ко ме се фор ми рао мо дер ни срп ски ет нос.

Пи ше још Ми ро слав Свир че вић да „сво ја де мо крат ска пра ви-
ла из уну тра шњег уре ђе ња за дру га Ср би су пре не ли на кне жи не 
и се ла и та ко уда ри ли те ме ље но вој Ср би ји ко ја ће свој пре по род 
по сти ћи у 19. ве ку“.14) Ипак смо скло ни ји ми шље њу да су де мо-
крат ска пра ви ла сти гла из пле мен ских обла сти, ода кле је зе мља 
по гла ви то и на се ља ва на на кон ма сов них се о ба Ср ба пре ко Са ве и 
Ду на ва, 1690.  и 1739. го ди не. Ду хов но по ве зи ва ње тог но во до ла зе-
ћег на ро да, на ви клог на по ји ма ње за јед ни це у раз ме ра ма пле ме на, 
и ме ђу со бом и са за те че ним ста нов ни штвом, мо гло се са свим од-
го ва ра ју ће оства ри ти у окви ри ма кне жин ске кон цеп ци је дру штва и 
те ри то ри је. Кне жи на је већ знат но ап стракт ни ји ни во ор га ни за ци је 
не го што је то се ло као пр ви сле де ћи ни жи сту пањ. Јер у се лу се 
љу ди зна ју, док је ста нов ни штво кне жи не до вољ но број но и ра-
штр ка но да се мо гу ни ка да не оства ри ти лич ни ме ђу соб ни кон так-
ти, а опет се љу ди сма тра ти као при пад ни ци исте гру пе - што су 
исто вре ме но и од ли ке на ро да. Ни је, на рав но, не у ме сно спо ме ну-
ти кућ ну за дру гу као јед ног од но си ла ца кон це па та па три јар хал не 
де мо кра ти је, али су ма ли из гле ди да су за дру ге пре суд но ути ца ле 

13) Др Ру жи ца Гу зи на, Кнежинаипостанаксрпскебуржоаскедржаве, Бе о град, Кул ту ра, 
1955, VI II.

14) Свир че вић, нав. де ло, 317.
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на функ ци о ни са ње кне жи не, по што је не из ве сно да су уоп ште оп-
ста ле као рас про ста ње на по ја ва у тим пу сто шним вре ме ни ма код 
оно ма ло си ро ма шних ста ро се де ла ца ко ји ни су по бе гли на се вер и 
за пад пред Тур ци ма.15)

Кне жин ска ор га ни за ци ја под ра зу ме ва на че ла па три јар-
хал не де мо кра ти је ка ква вла да ју ма хом на чи та вој ју жно сло-
вен ској те ри то ри ји, у свим уста но ва ма ко је уоб ли ча ва ју дру-
штве ни жи вот. По ли тич ка и ду хов на до ми на ци ја му шка ра ца, 
те њи хов ве ћи дру штве ни углед, за јед но са скуп штин ским 
од лу чи ва њем и би ра њем гла ва ра, пра ви ла су ко ја са чи ња ва ју 
обра зац функ ци о ни са ња по ли тич ких уста но ва тра ди циј ског 
дру штва. Осо бе ност кне жи не ме ђу њи ма је ње но др жав но 
по ре кло и сто га ве ћа по ли тич ка функ ци ја у окви ру гло бал ног 
дру штва не го што то има ју уста но ве ко је су нај ве ро ват ни је 
са мо ни кле и пре вас ход но су имо вин ско-прав ног ка рак те ра, 
као што је, на при мер, за дру га или у пле мен ским кра је ви ма 
брат ство. Ру жи ца Гу зи на при ме ћу је да су кне зо ви из по зни јег 
пе ри о да, од 18. ве ка, би ли ви ше на род не ста ре ши не не го тур-
ски слу жбе ни ци, бу ду ћи оста ли без по вла сти ца ко је су ра ни-
је до би ја ли од др жа ве за сво ју слу жбу. Кне жи на та ко по ста-
је на род на по ли тич ка уста но ва уме сто до та да шње др жав не: 
„Чим су оста ли без бе ра та они су мно го ви ше би ли уз на род 
не го уз Тур ке, не ве за ни ма те ри јал ним ин те ре си ма за др жа ву 
до би ли су дру штве ну функ ци ју у сво јој сре ди ни“.16)

Та ко је кнез мо гао но си ти у исто вре ме не ко ли ко но вих иде ја. 
Пр во, спо ме ну то гу бље ње чвр сте ве зе са тур ским др жав ним апа ра-
том и при хва та ње кне жин ског кне за као на род ног гла ва ра омо гу-
ћи ло је спу шта ње др жав не иде је у на род: не ка да нај ни жи др жав ни 
управ ник по стао је нај ви ши у па три јар хал ној де мо кра ти ји. Дру го, 
он је као део тур ског управ ног си сте ма имао ис так ну ти ју чи сто 
по ли тич ку при ро ду сво је уло ге не го се о ски кнез и кмет, ко ји су 
би ли еле мен ти не ди фе рен ци ра не тра ди циј ске кул ту ре из ко је су 
из ни кли; ти ме је кне жин ски кнез омо гу ћио по ји ма ње по ли тич ког 
сег мен та дру штве ног жи во та у окви ри ма на шег на ро да, што је до-
при но си ло но вом раз ли ко ва њу ви до ва со ци јал не кул ту ре и жи во-
та, њи хо вој мо дер ној ар ти ку ла ци ји. Тре ће се од но си на углед ко ји 

15) Уста но ва кућ не за дру ге је мно го ис тра жи ва на у ет но ло ги ји, со ци о ло ги ји и пра ву бал-
кан ских зе ма ља, па са мо основ на ли те ра ту ра о овој те ми бро ји пе де се так на сло ва.

16) Др Ру жи ца Гу зи на, нав. де ло, 37.
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је кне жин ски кнез ужи вао у окви ри ма па три јар хал не кул ту ре, што 
је ка рак те ри сти ка па три јар хал ног по ји ма ња гла ва ра, иако је уста-
но ва кне жи не на ста ла од о зго, из по тре бе тур ске др жа ве; не ма ју ћи 
уисти ну ви шу ор га ни за ци ју од оне се о ске, на род је кроз кне жин-
ског кне за по нео уло гу ви шег ста ле жа, ис тре бље ног у бор ба ма с 
Тур ци ма и се о ба ма у Аустри ју, тј. се ља штво је до би ло ема на ци ју 
свог по тен ци јал ног су ве ре ни те та. Све у све му, кне жи на је, по ред 
то га што је ин те гри са ла еле мен те пле мен ских схва та ња дру штва, 
омо гу ћи ла на ста нак но вих кул тур них и со ци јал но-по ли тич ких по-
гле да ко ји су уче ство ва ли у уоб ли ча ва њу на ци је, на ко је је он да 
би ло са свим мо гу ће на до ве за ти и оне при сти гле из европ ских на-
ци о нал них по кре та.
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УЛОГАКНЕЖИНЕУНАСТАНКУНАЦИОНАЛНОГ...ЈеленаМиљковић-Матић

JelenaMiljkovic-Matic
THEROLEOF“KNEZINA”

INTHEEMERGENCEOFNATIONALIDENTITY

Resume
Knezina(Sr.кнежинa)isaninstitutionestablishedbythe
Turks,possiblywiththereferencetothesimilarmedieval
Serbian institution, primarily to secure the settlementof
thecountryandorganizetheraisingoftaxes.Knezinain
thefirstcenturiesoftheTurkishrulediffersfromtheone
established at the end of the 18th century. Knezevi (Sr.
кнезови)were earlier appointed by the Turkish govern-
ment,and theyhadcertainbenefitsdue to their service,
which,at least toacertaindegree,hadmade thempart
oftherulingclass.Thenewroleofknez(Sr.кнез)inthe
partitionedknezinabecomeacceptedbythepeopleasyet
anotherexpressionofthepatriarchaldemocracy.Knezina
inthe18thand19thcenturywastoagreatextentformed
bythepeoplefromthetribalregions,whichbroughttothe
prettydesertedSerbiancountryitsmentality,andrelated
to it, the comprehension of the social community in the
familyframework.Theunderstandingofthesocietywhich
wascharacteristic for the tribalmindset couldoffer fel-
lowship to thepopulationof knezina, supportedby knez
astherepresentativeofthepeople’sself-governance,not
astheTurkishservant.Itcertainlyprovidedtheformation
oftheethnicidentity,whichwaslatterarticulatedbythe
ideasofnationaluprisingfromtheRomanticmovementin
Europe.
Keywords:knezina,nation,nationalidentity.

 Овај рад је примљен 15. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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ЗНА ЧАЈ СЕ ЛА ШТИТ КО ВО ЗА ОЧУ ВА ЊЕ  
СРП СКОГ НА ЦИ О НАЛ НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА**

Сажетак
Уовомчланкусеуконтекстуизучавањасрпскогна
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Србије крозисторију ињеговаисторијска вредност
за српски национални идентитет. На темељу ових
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методуауторчланкаанализиракапацитетеетносе
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проблемесакојимасемештаниШтитквасуочавају
у свакодневномживотуи умогућемостварењураз
војног преображаја њиховог села. На крају чланка
упоређујући досадашње напоре појединаца и инсти
туцијазаочувањесрпскогнационалногидентитетаи
заостварењепробабилногразвојаШтитковааутор
излажепредлогезадаљеконкретнепотезеусврхуре
шавањадосадашњихпроблемамештанаселаШтит
ковоиомогућавањадугорочногразвојаовогсела.
Кључне речи: српски национални идентитет, стра
тегијаодрживогразвојасела,етноселоШтитково,
локалнасамоуправа,српскаисторија.

U Ср би ји има око 4.600 се ла и у њи ма по сто ји не ко ли ко де се ти на 
ет но-се ла, углав ном пре у ре ђе них у свр ху при ка зи ва ња тра ди-

ци је жи вље ња ње го вих ста нов ни ка кроз исто ри ју или из гра ђе них у 

* На уч ни са рад ник
** Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.



- 40 -

ЗНАЧАЈСЕЛАШТИТКОВОЗАОЧУВАЊЕСРПСКОГ...СањаШуљагић

ко мер ци јал не свр хе. Ме ђу њи ма по сто ји вр ло ма ли број при род них 
аутен тич них ет но-се ла ко ји вер но при ка зу ју тра ди ци ју жи вље ња 
Ср ба кроз раз ли чи те исто риј ске епо хе. Јед но од та квих рет ких при-
род них аутен тич них ет но-се ла, ко је је ујед но и је дин стве ни кул тур-
но-исто риј ски спо ме ник на отво ре ном про сто ру у за пад ној Ср би ји, 
је ма ло се ло Штит ко во.

Се ло Штит ко во је сме ште но из ме ђу гра до ва Но ва Ва рош и 
Ива њи ца у до ли ни ре ке Ти со ви ца на над мор ској ви си ни око 1.000 
– 1.350 ме та ра на па ди на ма и у под нож ју (су по ди ни) из ме ђу пла ни-
на Ја вор и Че мер ни ца. Сма тра се да је ње го ва те ри то ри ја на се ље на 
од брон за ног и гво зде ног до ба1) и да се на ла зи ла у сре ди шњем де лу 
древ них срп ских пле мен ских са ве за, те да је би ла зна чај но на се-
ље но ме сто у ве ли кој ан тич кој срп ској др жа ви на зва ној Ја дран ска 
Ср би ја, ко ја је до сти гла нај ве ћи раз вој у вре ме вла да ви не мо нар-
ха (кра ља или ца ра) Агро на 240-230. го ди не пре Хри ста и ко ју су 
ан тич ки исто ри чар Апи ан из Алек сан дри је и кон стан ти но пољ ски 
исто ри чар Јо ван Ски ли ца на зи ва ли Срп ска им пе ри ја“.2) По сле 168. 
го ди не пре Хри ста оно је би ло у са ста ву Рим ске им пе ри је – у Рим-
ској Ср би ји,3) а од 395. го ди не у са ста ву та ко зва ног Ис точ ног рим-
ског цар ства или Кон стан ти но пољ ске (Ви зан тиј ске) им пе ри је. Око 
490. го ди не Ср би су об но ви ли Ја дран ску Ср би ју на те ри то ри ји под 
ју рис дик ци јом Кон стан ти но по ља, па је те ри то ри ја Штит ко ва од 
та да би ла у са ста ву др жа ве ко јом су вла да ле срп ске ди на сти је Све-
вла до ви ћи (490-641), Све ти ми ро ви ћи (640-794); Оштри во је ви ћи 
(794-865. и 926-1171), а за тим у са ста ву сред њо ве ков не Ср би је ко-
јом су вла да ле ди на сти је Не ма њи ћа (1171-1371) и ње них из да на ка 
по ро ди ца Хре бе ља но ви ћа, Ла за ре ви ћа и Бран ко ви ћа (1371-1463). 
По том је Штит ко во би ло у са ста ву Тур ског цар ства 1463-1912. го-
ди не, углав ном у жу пи или на хи ји Бар че (Бр ве ник) на те ри то ри ји 
„Хак Ср би је“ (тур ски на зив за „пра ву Ср би ју“) и у ка ди лу ку Ста ри 
Влах, а од 21.10. 1912. го ди не у са ста ву не за ви сне и са мо стал не 
Кра ље ви не Ср би је.4)

1) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, До си теј, Гор њи Ми ла но вац, Кул тур но про свет-
на за јед ни ца Ср би је, и  Фон да ци ја Ми ли во је Ми ћа Ман дић, Бе о град, Скуп шти на оп-
шти не Но ва Ва рош, 2006, стр. 16, 33.

2) Ap pi a ni Alex san dri ni, RomanHistory10,10; Jo an nis Zo na rae: HistoricaAnnalum, Pa tro lo-
gi ae, Mig ne, Pa ris 1864, To mus 134, p. 690: „Do mi no Are go ni, Sar di o na rum re gi“.; E. Pri cot 
De Sa int-Ma rie, LesSlavesMeredionaux, Pa ris 1874, p. 23.

3) Ap pian, RomanHistory3.1-6: Апи јан на во ди да су Ри мља ни сма тра ли илир ска пле ме на 
јед ним на ро дом и од ре ди ли им исти по рез.

4)  Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&Novum, Ha e re dum Ro e ri a no rum, 
Po so nii, 1746; Don Ma vro Or bi ni,IlregnodegliSlavihoggicorrottamentedettiSchiavoni, 



стр:3964.
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У пред не ма њић кој Ср би ји се ло Штит ко во је би ло сре ди ште 
Ста рог Вла ха по сле 1196. го ди не и у вла сни штву по ро ди ца Во ји-
но ви ћа – Ра шко ви ћа, а за тим у по се ду кне зо ва или спа хи ја Ра шко-
ви ћа по сле 1463. го ди не, те се ди ште ка ди је у ка ди лу ку Ста ри Влах 
у ви ла је ту Је леч од 1572. го ди не. У Кра ље ви ни Ср би ји и Кра ље ви-
ни Ју го сла ви ји Штит ко во је би ло оп шти на, а по сле 1945. го ди не 
би ло је у са ста ву оп шти не а са да ме сне за јед ни це се ла Бо же тић 
у оп шти ни Но ва Ва рош.5) По ред то га, Штит ко во је би ло зна чај но 
пра во слав но цр кве но и срп ско школ ско сре ди ште де ло ва њем ма-
на сти ра Бла го ве ште ње, об но вље ног на те ме љу раз ру ше ног не ма-
њић ког ма на сти ра 1655. го ди не, од но сно цр кве Бла го ве ште ња од 
1867. го ди не, и де ло ва њем основ не шко ле 1887-1950/1951. и осмо-
го ди шње шко ле од 1950/1951-1963/1964. го ди не. На жа лост, са да 
су обе уста но ве за тво ре не – цр ква без све ште ни ка, а шко ла без ђа ка 
и на став ни ка.

По чи та вој обла сти под руч ја Штит ко ва ко је се на сла ња на 
Зла ти бор ско гор је, Зла тар ску под го ри ну и под руч је не ка да слав-
ног Ста рог Вла ха и Ра шке на ла зе се по исто ри ју Ср би је из у зет но 
вред ни екс по на ти на отво ре ном про сто ру. О кон ти ну и те ту срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та у др жа ви Ср би ји и о ва жно сти обла сти 
Ста рог Вла ха и Ра шке за це ло куп ну срп ску кул ту ру све до че до ка зи 
о тра ди ци ји пра вље ња ка ме ног и ме тал ног ору ђа и оруж ја на том 
про сто ру још од пра и сто риј ског до ба,6) као и древ ни епи граф ски 
спо ме ни ци спе ци фич них об ли ка и де ко ра ци ја у бли зи ни древ ног 
руд ни ка оло ва и сре бра крај При је по ља.7) О том исто риј ском кон-

Pe sa ro, 1601; E. Pri cot De Sa int-Ma rie, LesSlavesMedrionaux, Ar mand Lec he va li er, Pa ris, 
1874, Ra ve na tis Anonymi, Cosmographia, Ot to Zel ler. Aalen.1962.; Gi a nan to nio Bom man, 
„Sto ria ci vil le ed ec cle si a sti ca del la Dal ma zia, Cro a zia e Bo sna“, LibriDodiciCompendia
ta:AllaGloriosissimaVenetaIlliricaNazione, An to nio Lo ca tel li, Ve ne zia, 1775; Кон стан-
тин Ји ри чек, ИсторијаСрба,На уч на књи га, Бе о град, 1952; Е. Н. Ми лаш, Православна
Далмација, А. Па је вић, Но ви Сад, 1901.; Јо ван Де ре тић, ЗападнаСрбија, Сар до ни ја 
– За вод за ср би сти ку, Чи ка го, 1995, Ми ло ван Ри стић, Ста ри Влах, Ту ри стич ка штам па, 
Бе о град, 1963, Гру па ауто ра, Нововарошкикрајкрозисторију, Но ва Ва рош, Скуп шти-
на оп шти не Но ва Ва рош, 1991, ВојнаЕнциклопедија, Том 1. 10, Ре дак ци ја вој не ен ци-
кло пе ди је, Бе о град, 1970- 1975, итд.

5) Пе тар Ж . Пе тро вић, „Ста ри Влах - Ет нич ка про шлост, име и по ло жај“, ГласникЕтно
графскогмузеја24, Бе о град, 1961.; Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуистори
јиСрба, Ја го ди на-Бе о град-Но ва Ва рош, 2001.;  Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, 
До си теј, Гор њи Ми ла но вац; Кул тур но про свет на за јед ни ца Ср би је, и  Фон да ци ја Ми-
ли во је Ми ћа Ман дић, Бе о град; Скуп шти на оп шти не Но ва Ва рош, 2006, стр. 16

6) Ми ла Па вло вић, Дра ги ца Жив ко вић, „Ге о граф ске осно ве при вред ног раз во ја Ста рог 
Вла ха“, Збор ник ра до ва Ге о граф ског фа кул те та, 2002/2003, Све ска L, стр. 89: Још од 
пра и сто ри је у бли зи ни При је по ља, Но ве Ва ро ши и Ива њи це на ла зи ли су се руд ни ци 
оло ва, цин ка и ба кра.

7) Ви о ле та Та ло вић, „Под Тур ци ма чу ва ли бе ле ге“, Новости, 18. ав густ 2012.
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ти ну и те ту све до че и пе чат срп ског вла да ра Стро ји ми ра из 9. ве ка, 
МиросављевоЈеванђеље и ВукановоЈеванђеље из 12. ве ка, са бља 
кне за Ми ха и ла Ра шко ви ћа из 15. ве ка, ку бу ре ко је је Ка ра ђор ђе по-
кло нио Ти мо ти ју Бо ри са вље ви ћу из 19. ве ка, по себ но вред не исто-
риј ске кар те са де та љи ма из ра зних пе ри о да срп ске др жа ве,8) итд.

Не ка да шње плем ство се ла Штит ко во, по ро ди ца Во ји но вић-
Ра шко вић, би ла је срод ством, ти ту ла ма и по ли тич ким за ду же њи ма 
по ве за на са чу ве ном сред њо ве ков ном срп ском ди на сти јом Не ма-
њи ћа.9) Ова по ро ди ца је вла да ла не ка да шњим по Ср би ју тр го вач ки 
и вој но вр ло ва жним и ве ли ким про сто ром од Ја дран ског при мор-
ја до Ужи ца. Оста ци зи ди на дво ро ва овог плем ства на те ри то ри ји 
Зла та ра про на ђе ни су у се лу Ру то ши на пла ни ни Оштрик10) и у се лу 
Штит ко во у ко јем је би ло се ди ште ове вла сте ле до 1688. го ди не.11) 
Срод ност пле мић ке по ро ди це Во ји но ви ћа, ка сни је Ра шко ви ћа, са 
цар ском ку ћом Не ма њи ћа, њи хо ва мо рал ност, сна га и по ли тич ки 
зна чај ме та фо рич но су опе ва ни у ли ку чо ба ни на Ми ло ша Во ји но-
ви ћа у по зна тој срп ској на род ној пе сми ЖенидбацараДушана,12) 
у на род ној пе сми о же нид би вој во де Во ји на13) и опи са ни у мно-
го број ним ори ги нал ним исто риј ским из во ри ма14)На кон пот па да ња 

8) Ви о ле та Та ло вић, „Но ва Ва рош: Ду хов на ри зни ца ста ре Ра шке“, Новости, 27. ја ну ар 
2013.

9) На род не пе сме ЖенидбацараДушана и ЖенидбавојводеВојина; Во ји слав Су бо тић, 
КнезовиРашковићиуисторијиСрба, Ми лош Бла го је вић, „Срод стве на тер ми но ло ги-
ја и хи је рар хи ја вла да ра у спи си ма Кон стан ти на Фи ло зо фа и ње го вих са вре ме ни ка“, 
ЗборникрадоваВизантолошкогинститутаXXXIX, 2001/2002, стр. 227, цит. Љ. Сто-
ја но вић, Старесрпскеповељеиписма I/1, Бе о град-Срем ски Кар лов ци, 1929.

10) О оста ци ма двор ца Тр го ви шта плем ства Во ји но ви ћа-Ра шко ви ћа у се лу Штит ко во ви-
де ти Историјскабиблиотека,„Хе рој ски гест бе ра тлиј ског кне за“,  http://www.isto rij-
ska bi bli o te ka.com/art2:he roj ski-gest-be ra tlij skog-kne za-od-sta rog-vla ha.О оста ци ма њи-
хо вог дво ра у се лу Ру то ши ви де ти Но ва Ва рош http://www.tra vel.rs/sr/sr bi ja/gra do vi/
no va-va ros http://glas za pad ne sr bi je.rs/551173/PRI BOJ-NO VA-VA ROS-EPO HAL NO-OT-
KRI CE-U-RU TO SI MA-OSTRIK/

11) Историјскабиблиотека, „Хе рој ски гест бе ра тлиј ског кне за“
12) О „нај мла ђем и нај бо љем ју на ку“ – ви те зу – се ља ку Ми ло шу Во ји но ви ћу ви де ти на-

род ну пе сму  ЖенидбаДушанова,  (http://www.dve ri bla go slo va.com/zd.htm).
13) Вла ди мир Ћо ро вић, „На род на пе сма о же нид би вој во де Во ји на“, Прилозипроучавању

народнепоезије, Бе о град, 1936, год. III, Св. 2, 190., цит. Ерлангенскирукопис бр. 92; 
То мо Ма ре тић, Нашанароднаепика, Бо е град, 1966., стр. 220: Се стра ца ра Ду ша на би-
ла је уда та за ве ли ка ша Во и на и с њим по ста ла мај ка бра ће Во и но ви ћа, као што ка же 
Ву ко ва пе сма II, бр. 29.

14) Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуисторијиСрба, Ја го ди на-Бе о град-Но ва Ва-
рош, 2001.; Во ји слав Су бо тић, Нововарошкикрајкрозисторију, Flash, Но ва Ва рош, 
1991.: Син вој во де Во ји на, кнез Во ји слав је од 1333. го ди не био гла сник кра ља Ду ша на, 
авећ 1350. го ди не, за вре ме ца ра Уро ша, по ста је је дан од нај моћ ни јих об ла сних го спо-
да ра, вла да ју ћи обла сти ма од Ду бров ни ка до Ужи ца. Ове чи ње ни це су по твр ђе не и 
ори ги нал ним исто риј ским из во ри ма – бра та у на род ној пе сми опе ва ног ју на ка Ми ло ша 
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Ср би је под тур ску власт у сред њем ве ку Штит ко во је би ло сим бол 
очу ва ња срп ске др жа во твор но сти као до бро утвр ђе на пре стол ни-
ца Ста рог Вла ха и ва жно сре ди ште де ла не ма њић ких срод ни ка и 
по то ма ка кне зо ва Ра шко ви ћа.15)Упо ре ђи ва ње спи са Стра бо на, Хе-
ро до та, Псе у до-Ским но са, Про ко пи ја, Ки на ма, Јо ва на Ски ли це, 
Ко ле ти ја, Асе ма на, Фар ла ти ја и оста лих ан тич ких, сред њо ве ков-
них и пост сред њо ве ков них исто ри ча ра о мо ра лу срп ских вла да ра 
и њи хо ве вој ске и о ква ли те ти њи хо вих окло па, ма че ва, шти то ва и 
ко па ља, на во ди на за кљу чак да је се ло Штит ко во у ко јем су се на-
ла зи ли двор Во ји но ви ћа-Ра шко ви ћа и ко вач ни це и лив ни це ору ђа 
и оруж ја би ло из у зет но зна чај но по ли тич ко и еко ном ско утвр ђе ње 
не са мо у срп ској не ма њић кој не го и у пред не ма њић кој исто ри ји.16)

На су прот овим чи ње ни ца ма, на по чет ку два де сет и пр вог ве-
ка ста ти стич ки по да ци го во ре о по ра зном би о ло шком де сет ко ва њу 
и из у ми ра њу по том ства опе ва них и опи са них се ља ка и пле ми ћа 
са про сто ра не ка да шње Ра шке и Ста рог Вла ха. Слич но ова квом 
ста њу у под руч ју се ла Штит ко во је и ста ње у ру рал ним под руч ји-
ма у оста лим кра је ви ма Ср би је.17) У том сми слу мо гу да се ту ма че 

Во ји но ви ћа кне за Во ји сла ва Во ји но ви ћа цар Урош је у јед ној по ве љи, слич но обра ћа-
њу вла да ри ма и пле ми ћи ма свог вре ме на, осло вио са „брат Цар ства ми“ (о то ме ви де ти 
Ми лош Бла го је вић, „Срод стве на тер ми но ло ги ја и хи је рар хи ја вла да ра у спи си ма Кон-
стан ти на Фи ло зо фа и ње го вих са вре ме ни ка“, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти-
ту та XXXIX, 2001/2002,стр. 227, цит. Љ. Сто ја но вић, Старесрпскеповељеиписма 
I/1, 1929; М. Бла го је вић, Сродственатерминологијаидруштвенахијерархијаусред
њовековнојСрбији, 119.). С дру ге стра не, фло рен тин ски пи сац Ма ти ја Ви ла ни је као 
раз ло ге по ра за угар ског кра ља Лу дви га Пр вог у ра ту про тив ца ра Уро ша 1359. го ди не 
на вео упра во овај про стор не ка да шње ста ре Ра шке, ка да је као не са вла ди ве пре пре ке 
угар ској вој сци на вео „ве ли ке ра шке пла ни не, при род на шум ска утвр ђе ња и на о ру жа не 
срп ске се ља ке из ра шких пла ни на“ (Mat teo Vil la ni, Cronica III, Lib. V, Fi ren ze, 1825, пп. 
206-208)

15) В. Та ло вић, „Под Тур ци ма чу ва ли бе ле ге“, Но во сти, 18. Ав густ 2012., цит. Во ји слав 
Су бо тић.

16) Кон стан тин Ји ри чек, Историја Срба, (Прев. Јо ван Ра до њић), „Кул тур на исто ри ја“, 
Пр ва књи га до 1537. го ди не, На уч на књи га, Бе о град, 1952.; Mar ko Alek sić, Mediaeval
swordsfromSoutheasternEurope.Materialfrom12thto15thCentury, Self-Edi tion Mar ko 
Alek sic, Bel gra de 2007.: Исто риј ски за пи си Гри го ри ја Цам бла ка, Кан та ку зи на и дру гих 
бу гар ских и ви зан тиј ских ис то ри ач ра све до че о ста ро срп ским пу ко ви ма („plьkь“) ко-
ји су има ли сво је сте го но ше, ко њи цу и пе ша ди ју са шти то ви ма, ма че ви ма и ко пљи ма 
и свој по се бан „ви те шки ко декс“. У не ма њић ко до ба од и гра ва ле су се ви те шке игре 
и тур ни ри (Сто јан Но ва ко вић је твр дио да су ове тур ни ре, о ко ји ма по сто је за пи си 
у ду бро вач ким ар хи ва ма, та да шњи Ср би на зи ва ли „по те ци ште“). Цар Ду шан је имао 
оби чај да са зи ва „Ве ли ка шко ве ће“ са два де сет и че тво ри цом ви те зо ва – вла сте ли на 
нај ви шег ран га и са ве то вао се са њи ма. У вре ме ње го ве вла да ви не од 1331. до 1355. 
го ди не по сто јао је ви те шки ред на зван „Стуб Све тог Сте фа на“ пре ма пр вом ар хи ђа ко-
ну – стра дал ни ку за Хри ста Све том Сте фа ну, кр сној сла ви ди на сти је Не ма њић, и цар 
Ду шан је до де љи вао „Ор ден Све тог  Сте фа на“ нај бо љим ви те зо ви ма – пле ми ћи ма.

17) Р. Дра го вић – Н. Су бо тић, „Има ли спа са за срп ско се ло“, Новости, 05. ок то бар, 2013.: 
Не дав но ис тра жи ва ње за по тре бе Ује ди ње них на ци ја на пра вље но у Ср би ји по ка за ло 
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по да ци из не дав них ис тра жи ва ња Ин сти ту та дру штве них на у ка, 
Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ва на Цви јић“у СА НУ и При вред не ко-
мо ре Ср би је пре ма ко ји ма у да на шњој Ср би ји се ла то ли ко бр зо од-
у ми ру да ће за две де це ни је од око 4.600 пре о ста лих се ла не ста ти 
јед на че твр ти на. Она се ла ко ја пре о ста ну, по го то во у пла нин ским 
кра је ви ма, на ли ко ва ће на мре жу „до мо ва пен зи о не ра“ чи ји су ста-
нов ни ци не моћ ни да про из во де и омо гу ћа ва ју жи вот бу ду ћим ге-
не ра ци ја ма.18)

 
С об зи ром на та кво да на шње ста ње се ла у Ср би ји, и по себ но 

се ла Штит ко во, по треб но је да се на ђе пра ви од го вор на пи та ње: 
Ка ко омо гу ћи ти одр жи ви про спек тив ни раз вој ет но-се ла Штит ко-
во, у функ ци ји очу ва ња и раз во ја тра ди ци о нал ног срп ског на ци-
о нал ног иден ти те та и ква ли тет ни јег жи во та ње го вих ста нов ни ка. 
Опис са знај ног усме ра ва ња на до би ја ње оп ти мал но мо гу ћег од го-
во ра на да то пи та ње је на уч ни циљ овог на пи са.

ЗначајселаШтитковоусрпскојисторији

По се бан зна чај  Штит ко ва као ори ги нал ног ет но-се ла у од но су 
на обич на се ла у Ср би ји је сте ње го ва очу ва на аутен тич на исто риј-
ска вред ност и са вр шен склад са при род ним окру же њем у ко јем се 
на ла зи. Уз то, за раз ли ку од оста лих ет но-се ла у Ср би ји и у све ту у 
Штит ко ву не ма ни јед не ве штач ки и у ко мер ци јал не свр хе умет ну те 
гра ђе ви не ко ја не од го ва ра исто риј ском про то ку раз ли чи тих епо ха 
на том про сто ру. Се ло Штит ко во је очу ва но као аутен ти чан древ ни 
кул тур но-исто риј ски спо ме ник у је дин стве ном при род ном окру же-

је да је из срп ских се ла у гра до ве од 1950.-их го ди на до да нас пре шло пре ко осам ми-
ли о на љу ди, што је про цес за ко ји би би ло ко јој раз ви је ној зе мљи би ло по треб но нај-
ма ње 150 го ди на.Због не по сто ја ња стра те ги је за одр жи ви раз вој се ла у Ср би ји ви ше 
од по ло ви не се ла у Ср би ји не ма дом здра вља ни ти ам бу лан ту, у 73 % се ла не по сто ји 
дом кул ту ре ни ти би бли о те ка, ви ше од по ло ви не се ла не ма по шту, око 500 на се ља не ма 
ве зу са остат ком све та јав ним пре во зом, око 400 на се ља не ма про дав ни цу са основ ним 
про из во ди ма, пе ти на на се ља не ма ни основ ну шко лу, а две тре ћи не се ла не ма ни ве те-
ри нар ску ам бу лан ту или биљ ну апо те ку.

18) С. Р. “Опу сте ла Ср би ја – ни се ла, ни се ља ка“, Политика, 29. јул, 2008., цит. Вла ди-
мир Цвет ко вић; Та њуг, „Сва ке го ди не 35.000 гра ђа на ма ње у Ср би ји“, Политика, 30. 
сеп тем бра, 2010.; Бра ни мир Гу лан, „Се ло из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, http://www.
agro press.org.rs/tek sto vi/11423.html: На кон ви ше де це ни ја еко ном ског и де мо граф ског 
про па да ња од 4.600 се ла у ко ји ма има 260.000 нео же ње них мла ди ћа га си се сва ко че-
твр то се ло, а на ро чи то брд ско-пла нин ска се ла, иако у њи ма жи ви го то во по ло ви на ста-
нов ни штва Ср би је. Да нас у Ср би ји има 19 се ла са ма ње од10 ста нов ни ка и 226 се ла 
ко ја има ју ма ње од 40 ста нов ни ка ста ри јих од 60 го ди на. То ће усло ви ти чи ње ни цу да 
ће за пет до де сет го ди на се о ски пре де ли у Ср би ји би ти де мо граф ски го то во опу сте ли.
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њу. Ту чи ње ни цу до ка зу ју ка ме ни кр сто ви на цр кве ном гро бљу у 
сре ди шту се ла ис пи са ни ста рим срп ским пи смом, са чу ва ни оста ци 
те ме ља Ра шко ви ће вог дво ра Тр го ви ште, се о ска цр ква Бла го ве ште-
ње, по ток са кра шким вре лом из над ко јег се на ла зи пе ћи на ис пи-
та на по ду жи ни од 350 ме та ра ду жи не и ори ги нал не ку ће-брв на ре 
из 19. ве ка у сре ди шту се ла у ко ји ма и да нас жи ве ста нов ни ци се ла 
Штит ко во.

До до ла ска тур ске вој ске на под руч је Ср би је у пет на е стом ве ку 
се ло Штит ко во је би ло по зна то осим по ко вач ни ца ма плем ства Ра-
шко вић та ко ђе и по сво јих се дам на ест ло кал них во де ни ца.19)Сма-
тра се да је се ло до би ло сво је име Штит ко во од ре чи „штит“,20) јер 
су на за рав ни по ред по то ка, ко ји се фор ми рао ис под кра шког вре-
ла, по сто ја ле број не ко вач ни це, ку ће и чар да ци плем ства Ра шко ви-
ћа за ко ва ње шти то ва. Уз то, шти та стог об ли ка је и ре љеф у ко јем 
је сме ште но сре ди ште се ла.21)Шти то ви су у ра зним исто риј ским 
из во ри ма, до ма ћих и свет ских ауто ра, по ми ња ни као вред но обе-
леж је срп ске вој ске. Пу то пи сци су оста ви ли за пи се да су у Ср би ји 
у про шло сти ма че ве но си ли сви – од па сти ра до ца ра.22) Фло рен-
тин ски пи сац Ма тео Ви ла ни на вео је „на о ру жа не срп ске се ља ке  из 
гу сто на се ље них пла нин ских шу ма Ра шке“ ко ји су по ра зи ли вој ску 
угар ског кра ља Лу дви га Пр вог Ан жуј ског у ра ту про тив срп ског 
ца ра Сте фа на Уро ша 1359. го ди не на про сто ру Ра шке.23) Кроз исто-
ри ју су шти то ве, ко пља, пан ци ре и ма че ве срп ске вој ске хва ли ли у 
сво јим за пи си ма ра зни исто ри ча ри, од кон стан ти но пољ ског ца ра 
Ла ва Ше стог, Про ко пи ја из Це за ре је,24) Ки на ма и Ла о ни ка Хал ко-
кон ди ла до тур ског исто ри ча ра Са де ди на.25)У ко вач ни ца ма Штит-

19) „1Pr va – Se lo Štit ko vo“, http://www.youtu be.com/watch?v=VURLK0WFDYg
20) Кон стан тин Ји ри чек, ИсторијаСрба, стр. 166: У Ср би ји, као и уоста лим сло вен ским 

зе мља ма, пот се ћа ју на ста ре се о ске за на те још и да нас име на ме ста, ко ја се о ско ста-
нов ни штво на про сто на зи ва по рад ни ци ма не ког из ве сног за на та. Ме ђу њи ма по ми њу 
се не са мо Ко ва чи или Ка ме на ри, не го и мај сто ри оруж ја ко је се већ одав но ви ше не 
упо тре бља ва: Стре ла ри од стре ла, Ту ла ри од ту ла и Шти та ри од шти та.

21) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, стр. 16
22) Кон стан тин Ји ри чек, ИсторијаСрбаКултурнаИсторија,Књи га Пр ва; Мар ко Алек-

сић,СредњевековнимачевиујугоисточнојЕвропи, При ват но из да ње, Бе о град, 2007.;
23) Mat teo Vil la ni, Cronica III, Lib. V, Fi ren ze, 1825, pp. 206-208; Mat teo Vil la ni, Muratorii

rerumitalicarum, tom XIV, lib. IX, cap. XXII; Јо ван Дра га ше вић, Трешњевивитез, Отаџ-
би на 1887, књ. 17, св. 65-67, стр. 1-2.

24) Pro co pi us, DeBellis, III; V—VI II
25) Ма ја Ни ко лић, ВизантијскиписциоСрбији, Ви зан то ло шки ин сти тут, По себ на из да ња, 

Књи га 40, СА НУ, Бе о град, 2010., стр. 39, цит. Chalc. I, 139; Sa de din, 290; Ale xan dre scu-
Der sca, Ti mur, 68; Кон стан тин Ји ри чек, Исто ри ја Ср ба, Пре вео Јо ван Ра до њић, Пр ва 
књи га до 1537. гди не, Кул тур на исто ри ја, На уч на књи га, Бе о град, 1952, стр. 376, цит. 
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ко ва ко ва ло се и оруж је за срп ску вој ску пред њен од ла зак у бој на 
Ко со ву 1389. го ди не.  По зна та је ви со ка ква ли те та шти то ва Не ма-
њи ћа, Хре бе ља но ви ћа, Ла за ре ви ћа, Бран ко ви ћа, Ор ло ви ћа и дру-
гих срп ских пле мић ких по ро ди ца. На са чу ва ном пе ча ту срп ског 
кра ља Бо ди на(1081-1099.) на ла зе се Све ти Ге ор ги је и Све ти Те о-
дор са ко пљем у де сној ру ци и са шти том у ле вој ру ци. Осно ва гр-
ба цар ске по ро ди це, по ро ди ца Хре бе ља но вић, Ла за ре вић и дру гих 
пле мић ких по ро ди ца био је цр ве ни штит са сре бре ним дво гла вим 
ор лом. Шти то ви су обич но би ли пра вље ни од др ве та и оки ва ни 
ме тал ним опла та ма. У не ким слу ча је ви ма штит је пре ма ши вао и 
до по ла те ла чо ве ка ко ји га је но сио. У до ба ца ра Ду ша на шти то-
ви и ма че ви су би ли по себ но це ње ни и из во зи ли су се по нај ви ше 
Мле ча ни ма, а по себ но це ње ни су би ли „срп ски штит“(„cli pei mo-
re Scla vo rum“)26) и „срп ски мач“ (мач „sci a vo ne“).27) Ар хе о лог Мар-
ко Алек сић је уста но вио да су та ко зва ни срп ски ма че ви „ву ков ци“ 
има ли при зор ву ка на др шци и сви су на се би има ли срп ска оци-
ла.28)Фре ске у срп ским ма на сти ри ма, цр кве не ру ко пи сне књи ге и 
жи ти ја пу ни су при зо ра све тих рат ни ка са ма че ви ма, шти то ви ма 
и дру гим оруж јем са зна ком кр ста или пот пи сом зо гра фа на њи ма.

На ши са вре ме ни ис тра жи ва чи још увек нe мо гу да ре кон стру-
и шу не ка да шњи из глед Штит ко ва и дво ра Во ји но ви ћа – ка сни је Ра-
шко ви ћа. На осно ву са чу ва них ма те ри јал них до ка за и ори ги нал них 
исто риј ских из во ра мо же са мо да се на га ђа ка кав су зна чај има ли 
тај двор и при па да ју ће му на се ље са ко вач ни ца ма и во де ни ца ма у 
том пе ри о ду. По зна то је да је на по чет ку је да на е стог ве ка, у пе ри-

Ст. С т а н о ј е в и ћ. О срп ском гр бу, Гласн. ист. др. у Н. Сaду III 1930. 98. Н. Р а д о ј ч 
и ћ, О шти ту на срп ском гр бу, Ibid. 101. А. Со ло вјев, О по стан ку срп ског гр ба, Ši ši ćev 
Zbor nik, 1929, 537.; К. Ји ри чек, стр. 109: Убој но оруж је бе ху ко пље, мач, па ли ца мо чу-
га то пуз, лук и стре ла. Ки нам, за вла де ца ра Ма ној ла, ка же да су Ср би би ли на о ру жа ни 
ко пљи ма и ду гим шти то ви ма., cit. K i n n a m o s cap. VI, 7.

26) Кон стан тин Ји ри чек, ИсторијаСрба, 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) Кон стан тин Ји ри чек, ИсторијаСрба;Мар ко Алек сић,Средњевековнимачевиујугои
сточнојЕвропи; Жи во јин Ан дре јић,Витезовиредазмаја, Ра ча Кра гу је вач ка, 2000.

28) Mar ko A lek sić, MediaevalswordsfromSoutheasternEurope (Мар ко Алек сић, Средњеве
ковнимачевиујугоисточнојЕвропи, При ват но из да ње, 2007.): „За на шу кул ту ру ова 
књи га је зна чај на из ме ђу оста лог и за то јер су при ку пље ни и пу бли ко ва ни сви да нас 
по зна ти на ла зи та ко зва них срп ских ма че ва са те ри то ри је на ше и окол них зе ма ља као и 
из збир ки му зе ја у Пра гу, Ве не ци ји, Истам бу лу, То рон ту и дру гим гра до ви ма у све ту.“ 
(ПројекатРастко,„Сред њо ве ков ни ма че ви у ју го и сточ ној Евро пи /  Me di a e val Swords 
from So ut he a stern Euro pe“,  http://www.rast ko.rs/ar he o lo gi ja/ma ce vi/;  Га вро Шкри ва нић 
ОружјеусредњевековнојСрбијииДубровнику;Ма ри ја Бир та ше вић,„Ма че ви Ву ков ци 
у Ју го сло вен ским збир ка ма“,Весник ВМБГ 13-14М Ка та лог из ло жбе, Бран ка Ми ло са-
вље вић, „Ма че ви у збр ка ма ВМБГ“, 1993.)
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о ду пре не го што су се краљ Бо дин и Сте фан Во ји слав по бу ни ли 
про тив кон стан ти но пољ ске вла сти, ви зан тиј ски цар Ва си ли је Дру-
ги у сво јој Хрисовуљи из 1019-1020. го ди не, до де лио ме сто Штит-
ко во Охрид ској ар хи е пи ско пи ји.29)По зна то је и да су у до ба срп ске 
де спо то ви не на се ља Сје ни ца и Но ва Ва рош са сво јим око ли на ма 
при па да ла про стра ној обла сти Бр ве ни ку, али да се у на ро ду из гу-
био на зив Бр ве ник за те кра је ве и име Ста ри Влах се про ши ри ло 
и на то под руч је.30) Зна се и да се, по тур ским ад ми ни стра тив ним 
по де ла ма из 1572. го ди не, на се ље Сје ни ца убра ја ло у Ста ро вла шки 
ка ди лук, а ње му су сед на се ла Ступ и Дуб ни ца су та ко убро је на у 
Но во па зар ски ка ди лук,31) али та ква ад ми ни стра тив на по де ла ни је 
би ла исто вет на на род ној по де ли на пре де ле.32)

Тур ска власт је по ро ди ци Во ји но ви ћа-Ра шко ви ћа, као срод-
ној ди на сти ји Не ма њи ћа, ре дов но из да ва ла сул та но ве по вла сти це 
„бе ра те“, што је по твр ђи ва ло њи хо ву по ро дич ну древ ну ста ри ну.33) 
Пре ма ро дов ским пре да њи ма из по ро дич ног ар хи ва плем ства Ра-
шко ви ћа, кнез Бра тул Ра шко вић је имао у сво јој вла сти Сје ни цу, 
на сле ђе ну од пре да ка. Бу ду ћи да је 1690. го ди не по ди гао у њој 
утвр ђе ње схва та ње о про сти ра њу Ста ро га Вла ха се про ши ри ло и 
на Сје ни цу. Та кво ши ре ње ју го и сточ ног де ла Ста ро вла шког ка ди-
лу ка на ста ви ло се и у по чет ку 18. ве ка. Та ко је по ме ну то и у јед ној 
при ват ној ис пра ви да је се ло Пур ће, на до мак Но вог Па за ра, би ло у 
та да шњем Ста ро вла шком ка ди лу ку.34) Кне зо ви Ра шко ви ћи су у до-
ба Аустриј ско-тур ских ра то ва пред во ди ли уста нак у Ста ром Вла ху 
и је дан део по ро ди це се у 17. и 18. ве ку за вре ме две Ве ли ке се о бе 
Ср ба под вод ством па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа и Ар се ни ја 
IV. Јо ва но ви ћа – Ша ка бен те по ву као у аустриј ске зе мље. Дру ги 
део по ро ди це је остао у Ста ром Вла ху и пре жи вео стра шан те рор 

29) Ст. Но ва ко вић, ОхридскаархиепископијаупочеткуXIвека, „Хри со ву ље ца ра Ва си ли ја 
II 1019. и1020. Го ди не“, ГласСКА LXXVII). Be o grad, 1908, стр. 56.

30) Пе тар Ж . Пе тро вић, „Ста ри Влах - Ет нич ка про шлост, име и по ло жај“, ГласникЕтно
графскогмузеја24, Бе о град, 1961, стр. 41, цит. Вла ди слав  Ска рић, Пописбосанских
спахија, 17-18.

31) Исто, цит. X . Ша ба но вић, Босанскипашалук, 181— 182. Та ко ђе, 1774. и 1775. го ди не 
по сла ти су фер ма ни но во па зар ском, сје нич ком, но во ва рош-ком, ста ро вла шком, ужич-
ком и дру гим ка ди ја ма (цит. И. Ј а с т р е б о в, „По да ци за исто ри ју цр кве у Ста рој 
Ср би ји“, ГласникСрпскогученогдруштва 40, 1874., 225.)

32) Исто.
33) Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуисторијиСрба,
34) Пе тар Ж. Пе тро вић, „Ста ри Влах - Ет нич ка про шлост, име и по ло жај“, ГласникЕтно

графскогмузеја24, Бе о град, 1961, стр. 41, цит. Ф. Бар јак та ре вић, Турскидокументи, 
бр. 73.
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тур ске вој ске и вла сти кра јем 17. ве ка.35) Због пред во ђе ња на ро да 
у устан ку тур ске вла сти су им од у зе ле бе ра те, по па ли ле до мо ве и 
за пле ни ле имо ви ну. Део пре ђа шњих има ња и ча сти им је вра тио 
тур ски па ша по сле по ра за аустриј ске вој ске код Ка ча ни ка 1690. го-
ди не. На кон што је је дан од ста ри јих чла но ва по ро ди це Ра шко ви ћа, 
ста ри на Бра тул ко ји је ужи вао ве ли ки углед и ме ђу на ро дом и тур-
ским вла сти ма, ви део од ма зду тур ских вла сти због по бу не про тив 
њи хо ве вла сти у се ли ма Ста рог Вла ха, оти шао је у ша тор тур ског 
па ше и по ну дио му је сво ју гла ву да њо ме от ку пи и по ште ди на род 
по се ли ма. У знак по што ва ња пре ма том ге сту тур ски па ша је Ра-
шко ви ћи ма зва нич но вра тио част и део има ња.36) Је дан део по ро ди-
це Ра шко вић ко ји је оти шао из зе мље на се ља вао се по ино стран-
ству све до Ру си је, а је дан број је остао у Аустриј ској мо нар хи ји.37) 
Та мо су 7.6.1692. го ди не до би ли цар ско пи смо са при зна њем плем-
ства и њи хо вих за слу га за аустриј ско вој но вођ ство.38)Ра шко ви ћи 
су фи нан си ра ли мно ге шко ле, уче на дру штва и би бли о те ке. Оро ђа-
ва ли су се са ка сни јим по зна тим пле мић ким срп ским по ро ди ца ма 
кроз исто ри ју –са гро фо ви ма Чар но је ви ћи ма, гро фо ви ма Ми ло ра-
до ви ћи ма, Пи шће ви ћи ма, Те ке ли ја ма, Ше ви ћи ма, по ро ди цом ка-
пе та на Јо ва на Ми тро ви ћа Де ми ра и Чо лак Ан ти ћи ма.39) Они по-
том ци кне зо ва Ра шко ви ћа ко ји су оста ли у Ср би ји би ли су опе ва ни 
у срп ским еп ским пе сма ма као бор ци про тив тур ске вла сти, као на 
при мер чу ве ни хај дук Вук Ка ла ит, и дру ге ис так ну те лич но сти из 
се ла Штит ко ва.40)У вре ме осман лиј ске вла да ви не Штит ко во је по-
ста ло сим бол јед ног утвр ђе ног на се ља чи ји су ста нов ни ци ак тив-

35) Исто.
36) Историјскабиблиотека, „Хе рој ски гест бе ра тлиј ског кне за“, цит. Во ји слав Су бо тић, 

КнезовиРашковићиуисторијиСрба, Ја го ди на-Бе о град, Но ва Ва рош, 2001; Ми та Ко-
стић, УстанакСрбаиАрбанасауСтаројСрбијипротивТурака1737—1739исеоба
уУгарску, Ско пје, 1930; Вла до Ст. Ма ри јан, Српскаисторијскачитанка. 3, Историја
СрбауXVIIIвеку:премаодабранимисторијскимизворима, Бе о град, 2005.

37) Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуИсторијиСрба, Бе о град 2001, стр. 68.
38) Историјскилексикон, „Вла ди мир Ћо ро вић“: ЧланциВладимираЋоровићаизНарод

неенциклопедијесрпскохрватскословеначке(1925–1929), Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град, 2006, стр. 148: „На Кар ло вач ком са бо ру из 1726. го ди не по ми њу се кнез Јо ван 
Ра шко вић из Ба на та, од те по ро ди це, и као кнез бе о град ски Га ври ло Ра шко вић... Овај 
Га ври ло пред ста вљао је бе о град ске Ср бе за вре ме аустриј ске оку па ци је Ср би је. Са па-
три јар хом Ар се ни јем IV исе лио се у Аустри ју по но во је дан део Ра шко ви ћа. Од њих су 
не ки слу жи ли у аустриј ској вој сци и ис та кли се сво јом хра бро шћу.“

39) Во ји слав Су бо тић, КнезовиРашковићиуИсторијиСрба, Бе о град 2001, стр. 68.
40) Дра го слав М. Бр но вић, Свеукупнаистинаонамасабиласеусрпскимгуслама, Дру-

штво срп ских гу сла ра „Жи ча”, Кра ље во, 2009, стр. 128
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но уче ство ва ли у бу на ма.41) За вре ме Ка ра ђор ђе ва устан ка про тив 
тур ске осман лиј ске вла сти по чет ком де вет на е стог ве ка у Ста ром 
Вла ху се сво јој ак тив но шћу по себ но ис так нуо ста ро вла шки вој во-
да Мак сим Ра шко вић из Штит ко ва.42) По зна ти су при ме ри од ма зде 
тур ских вла сти над по бу ње ни ци ма из тог се ла као што су би ли  су-
ро во уби ство кне за Ва си ли ја Ра шко ви ћа и бра та Јев та на од Ко ста-
Бе га и Ди ми три ја Ку јун џи је из Штит ко ва.43)

Јед на од на чи на на си ља тур ске вла сти над ста нов ни штвом 
Штит ко ва би ло је уни ште ње цр кве из вре ме на Не ма њи ћа ко ја се 
на ла зи ла у сре ди шту се ла крај из во ра по то ка Вре ло. Цр ква је ори-
ги нал но из те ме ља би ла са гра ђе на као јед но брод на гра ђе ви на са 
две боч не ка пе ле и ол тар ском ап си дом.44)Срп ски па три јарх Га ври-
ло Ра шко вић, за ду жби нар, про све ти тељ45) и сво је вр сни ди пло ма та 
Ср би је на ру ском и тур ском дво ру у се дам на е стом ве ку,46) по ди гао 
је на те ме љи ма те ста ре раз ру ше не не ма њић ке цр кве сво ју за ду-

41) М. Ђ. Ми ли ће вић, Поменикзнаменитихљудиусрпскогнародановијегдоба, Срп ска 
Кра љев ска Штам па ри ја, Бе о град, 1888, стр. 272.; Raj ko Do le ček, Ne cen zu ro vané obrazy 
z dě jin Ko so va a Me toc hie, 1. pro sin ce 2004. http://www.ce ske na rod ni listy.cz/clanky/ko so-
vo-a-me toc hie.htm.

42) Историјски лексикон, Вла ди мир Ћо ро вић:Чланци ВладимираЋоровића из Народне
енциклопедије српскохрватскословеначке (1925–1929), Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град, 2006, стр. 148

43) Raj ko Do le ček, Ne cen zu ro vané obrazy z dě jin Ko so va a Me toc hie, 1. pro sin ce 2004. http://
www.ce ske na rod ni listy.cz/clanky/ko so vo-a-me toc hie.htm: По себ но је по знат при мер уби-
ства ло кал ног кне за Штит ко ва Ва си ли ја Чко ње ви ћа ко га су не да ле ко од Се ни це пред 
мно штвом љу ди осман лиј ски Тур ци уби ли на сви реп на чин и од се кли му јед но ухо 
као опо ме ну ло кал ном ста нов ни штву. Ра дош Љу шић, ВождКарађорђеI-II, Сме де рев-
ска Па лан ка, 1993. (Бе о град 2000, 2003): http://www.scribd.com/doc/7710376/Ra dos-Lju-
sic-Ka ra djor dje: Су ро вост ло кал них осман лиј ских уби ра ча по ре за, тзв. „да хи ја“ би ла 
је озло гла ше на и као та ква по зна та и са мом тур ском Сул та ну ко ји је да хи је опо ме нуо 
јед ним фер ма ном.

44) Ми ро слав Ива но вић, СтањеимогућностизравојакултурногтуризмауЗападнојСр
бији - док тор ска ди сер та ци ја -При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом 
Са ду, 2013. стр. 122

45) Јо во Ба јић, „По сле три ве ка за зво ни ла зво на у Дуб ни ци“, http://pra vo sla vlje.spc.rs/
broj/971/tekst/po sle-tri-ve ka-za zvo ni la-zvo na-u-dub ni ci/print/lat: Све ти па три јарх Га ври-
ло Ра јић Ра шко вић иза бран је за па три јар ха на цр кве ном са бо ру одр жа ном по чет ком 
1648. го ди не у ма на сти ру Мо ра чи, на сле див ћи чу ве ног Пај си ја Ја њев ца. На цр кве ним 
ас бо ри ма ко је је во дио уче ство вао је и ње гов са вре ме ник Све ти Ва си ли је Остро шки.

46) „Тра ди ци је ста рих по ро ди ца“, Правда 34/1938, бр. 12089-91 (12, 13 и 14 јун), Бе о град,  
стр. 11: Пре ма исто ри ча ру Ји ри че ку па три јарх Га ври ло ишао је у Мо скву као де ле гат 
бал кан ских на ро да ра ди до го во ра о осло бо ђе њу хри шћа на од тур ске вла сти 1665. го ди-
не. Па три јарх Га ври ло је имао вид ног уде ла у цр кве ном са бо ру о  цр кве ним књи га ма 
у Мо скви, ко ме је пред се де вао па три јарх Ни кон. Све при ја те ље за ди вио је сво јом уче-
но шћу, та ко да му је ру ски цар Алек си је по ну дио па три јар шиј ски трон, али је то па-
три јарх Га ври ло од био. Вра тио се у отаџ би ну и ка сни је му че нич ки за вр шио ово зем ни 
жи вот у Бру си.
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жби ну ма на стир Бла го ве ште ње 1655. го ди не.47)У по зна том Рувар
чевомродослову ко ји се по чео пи са ти по чет ком 18. ве ка по ми њу се 
као зна чај ни пећ ки па три јарх Га ври ло Ра шко вић и ње го во род но 
Штит ко во: „ро дом је от Ра сие иже ни ња гла го ла ет се Ста ри Влах от 
ве си Штит ко ва“ („ро дом је из Ра си је“ (Ра шке), „ко ја се са да на зи ва 
Ста ри Влах, из се ла Штит ко ва“).48)

Због по бу ње нич ког де ло ва ња кне зо ва Ра шко ви ћа и оста лих 
ста нов ни ка Штит ко ва и Ста рог Вла ха 1813. го ди не су тур ске вла-
сти по но во ра зо ри ле ма на стир Бла го ве ште ња ко ји је био по ди гао 
па три јарх Га ври ло.49)Том при ли ком би ле су спа ље не и ко вач ни це 
и Ра шко ви ћа дво ри, на кон че га су оста ле са мо за пу ште не, али и 
да нас ви дљи ве зи ди не не ка да шњег дво ра као ма те ри јал ни траг се-
ћа ња на сре ди ште Ста рог Вла ха.50) У том пе ри о ду не ста ли су мно-
ги вред ни за пи си из за о став шти не па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа, 
ме ђу ко ји ма је би ло и ње го во ру ко пи сно Четверојеванђеље ко је 
је пре не ко ли ко де це ни ја от кри ве но у по зна том уни вер зи тет ском 
цен тру у Кем бри џу.51)На кон уни ште ња цр кве ло кал ни све ште ник 
из Штит ко ва Че до мир Ча ка ре вић до нео је 1862. го ди не из Са ра-
је ва до зво лу од тур ских вла сти за об но ву цр кве. Ра до ви су би ли 
за по че ти 1863. го ди не уз по моћ до бро вољ них при ло га се ља ка из 
штит ко вач ке па ро хи је. За хва љу ју ћи јед ном Указу и по др шци кне за 
Ми ха и ла Обре но ви ћа, ра до ви на об но ви цр кве Бла го ве ште ња би-
ли на ста вље ни и цр ква је би ла за вр ше на и осве шта на на Бла го ве-
сти 1868. го ди не.52)У цр кви су на кон Пр вог свет ског ра та укле са на 
име на мно гих ме шта на Штит ко ва и оста лих се ла ко ји су по ги ну ли 
у Пр вом свет ском ра ту. Се ло Штит ко во по ред цр кве Бла го ве ште ња 

47) Дра ги ша Ми ло са вље вић, „За о став шти на Па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа“, Савиндан 
бр. 28, 2013, При је по ље, стр. 31, цит. ори ги нал ни за пис па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа 
о за ду жби ни – цр кви Бла го ве ште ња пре све те Бо го ро ди це у Пентикостару (Цветни
триод), 10. но вем бра, 1655,  Мо сква, Ру си ја

48) Љу бо мир Сто ја но вић, Старисрпскихрисовуљи, Спо ме ник III, СА НУ, Бе о град, 1890., 
стр. 108.

49) Сла ви ца Јо ва но вић, „Штит ко во, за бо ра вље на пре сто ни ца“, РТС, еми си ја из се ри ја ла 
„Траг“, 2. 12. 2009.

50) Дра ги ша Ми ло са вље вић, „За о став шти на Па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа“,  цит. ори ги-
нал ни за пис па три јар ха Га ври ла Ра шко ви ћа о за ду жби ни – цр кви Бла го ве ште ња пре-
све те Бо го ро ди це у Пентикостару(Цветнитриод), 10. но вем бра, 1655,  Мо сква, Ру-
си ја

51) Исто, стр. 31-32
52) ЦркваБлаговештењаШтитково: По себ на вред ност и по нос цр кве и се ла су са чу ва ни 

ма сив ни кључ за бра ву од цр кве них вра та из 1873. го ди не ко ји је из ре зба рен и те жак 
400 гра ма, као и ка ме ни кр сто ви на зе мљи шту цр кве ног гро бља на ко ји ма су ис пи са ни 
нат пи си древ ном ста ро сло вен ском азбу ком.
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и ру ше ви на-те ме ља дво ра Ра шко ви ћа и оста лих тра ди ци о нал них 
кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка и обје ка та има у сво јој око ли ни 
не ко ли ко ма на сти ра53) и уско ро ће про стор код јед ног од тих обли-
жњих ма на сти ра Дуб ни ца укра си ти ка ме ни спо ме ник по све ћен па-
три јар ху Га ври лу Ра шко ви ћу.54) У око ли ни се ла се та ко ђе на ла зи 
ку ле и спо ме ни ци из ги ну лим срп ским бор ци ма кроз раз не ра то ве у 
исто ри ји и шан че ви из Ка ра ђор ђе вог до ба и Срп ско-тур ског ра та. 
У се лу се тра ди ци о нал но одр жа ва ју и се о ски са бо ри55) – на род на 
оку пља ња на ко ји ма су за сту пље ни ра зни на род ни оби ча ји, му зич-
ки фол клор, ка рак те ри стич не ло кал не спорт ске игре и из ло жба и 
про да ја пред ме та до ма ће ра ди но сти.56)

ПроблемиипотенцијализаодрживиразвојселаШтитково

Се ло Штит ко во је окру же но пла ни на ма Че мер ни цом (1.309 м.) 
и Ја во ром (1.519 м.), те бре го ви ма и уз ви ше њи ма Вр хо ви (1.262 
м.) и Кур ти ћа бр до (1.203 м.). Ње го ва те ри то ри ја се на ла зи на ти-
пич ном сред ње-пла нин ском гор ју на ко ме пре вла да ва ју ди фу зно 
рас по ре ђе ни про стра ни па шња ци, шу ме и не плод но зе мљи ште. То 
је знат но ути ца ло на фор ми ра ње основ них за ни ма ња ста нов ни ка 
Штит ко ва и ње го вих за се ла ка, па оно има све од ли ке се ла раз би је-
ног ти па. Пе до ло шка свој ства зе мљи шта су би ла од ре ђу ју ћа да се 
ње го во ста нов ни штво ба ви ло, и са да се ба ви, по љо при вред ним де-
лат но сти ма, углав ном екс тен зив ним сто чар ством уз од го ва ра ју ће 
пра те ће де лат но сти, као што су ра тар ство са ли ва дар ством и по вр-
тар ством, те до ма ћом пре ра дом по љо при вред них про из во да. Нај-
ве ћи при хо ди ста нов ни штва оства ри ва ни су уз го јем и ис ко ри шта-
ва њем до ма ће сто ке – углав ном го ве да, ова ца, ко за, ко ња и знат но 
ма ње сви ња и жи ви не. Ре ла тив но ма њи при хо ди оства ри ва ни су 

53) Ми ро слав Ива но вић,СтањеимогућностизравојакултурногтуризмауЗападнојСр
бији , стр. 187: На род на тра ди ци ја обли жњи ма на стир Дуб ни цу по ве зу је сам но го број-
ним при ча ма о Све том Са ви, са Ве ли ком се о бом на ро да иса бо рав ком па три јар ха Ар се-
ни ја Чар но је ви ћа у овом ма на сти ру.

54) Д. Га гри чић, „Но ва Ва рош: Дуг чу ва ру ве ре“, Новости, 27. Ок то бар, 2013.: У ма на-
сти ру Дуб ни ца под пла ни ном Ја вор у пла ну је по ди за ње ка ме ног спо ме ни ка па три-
јар ху Га ври лу Ра шко ви ћу. Спо ме ник ће на пра ви ти по зна ти ва јар Вла ди мир Ми тро вић 
из Тр на ве. Пре ма ре чи ма ахри ман дри та Ма ка ри ја Ми лен ко ви ћа, игу ма на ма на сти ра 
Дуб ни ца и исто ри ча ра умет но сти Дра ги ше Ми ло са вље ви ћа, зна ме ни ти па три јарх и 
све ште но му че ник Га ври ло Ра шко вић, об но вио је тај ма на стир за сво га жи во та, уз оста-
ли до при нос у очу ва њу ве ре и об но ве све ти ња у том кра ју.

55) „Кул тур но исто риј ска ба шти на“, http://www.zla tar.org.rs/kul tu ra.htm Је дан од ве ћих са-
бо ра је са бор у Штит ко ву ко ји се одр жа ва сва ке го ди не на Ве ли ку Госпоjину 28.08.

56) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, стр. 227
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га је њем и ко ри ште њем усе ва, углав ном ја ре пше ни це, ра жи, јеч-
ма, ов са и хељ де, те по вр ћа – углав ном кром пи ра. Га је ње оста лог 
по вр ћа: ку пу са, лу ка, мр кве, ре пе, па су ља, гра шка, бо ра ни је, итд., 
те во ћа – ен дем ских ја бу ка, шљи ва и кру ша ка у ма њим ко ли чи на-
ма нај ви ше је ко ри ште но за за до во ља ва ње по тре ба до ма ћин ста ва 
и при ја те ља. Нај ве ћи до ме ти у ба вље њу по љо при вред ном би ли су 
у пе ри о ду 1921-1981. го ди не ка да је у се лу би ло нај ви ше ак тив них 
до ма ћин ста ва и рад но спо соб них ста нов ни ка. 

Пот пу ни ји увид у исе ља ва ње ста нов ни штва из се ла Штит ко ва 
по ка зу је да се у ње му од 1981. го ди не по чео по сте пе но, а од 1991. 
го ди не све бр же сма њи ва ти ње гов број. Нај ви ше су се од се ља ва-
ли рад но спо соб ни обра зов ни и струч ни љу ди у по тра зи за бо љом 
и лак шом ег зи стен ци јом. Та ква тен ден ци ја по сто ји и да нас, па то 
пред ста вља нај ве ћи про блем у очу ва њу оп стан ка до ма ћин ста ва, 
на ро чи то ста рач ких до ма ћин ста ва, и у ре ша ва њу оп ти мал но мо-
гу ћег раз во ја се ла. На ве де ни де мо граф ски про це си су се не ми нов-
но од ра зи ли и на по сте пе ну де ва ста ци ју и сма њи ва ње прет ход но 
оства ре них по љо при вред них и оста лих фон до ва и по тен ци ја ла, 
а са да шња пре те жно ста рач ка до ма ћин ства мо ра ју ну жно да их и 
пер спек тив но пот пу ни је ми ни ми зи ра ју. Због све га то га је, по ред 
оста лог, и прет ход ни по љо при вред ни фонд био, нпр. 2005. го ди не, 
све ден на га је ње и ко ри ште ње 163 кра ве, 24 па ра во ло ва, 77 те ла ди 
и ју на ди, 49 ова ца, 11 ко ња, око 300 је дин ки жи ви не, те за об ра-
ду знат но ма њих по вр ши на об ра ди вог зе мљи шта.57) Са мо не ко ли ко 
до ма ћин ста ва има ло је трак то ре, а ско ро сва су има ла мо то кул ти ва-
то ре са ко сом за тра ву или ко са чи це. Ти ме је би ла олак ша на об ра да 
зе мљи шта, па је ве ћи на до ма ћин ста ва има ла ви шко ве по је ди них 
по љо при вред них про из во да ко је је мо гла да пла си ра на тр жи ште 
пре ко ор га ни зо ва ног от ку па уз од ре ђе ну до бит. На жа лост, та квог 
ор га ни зо ва ног от ку па ви ше не ма, па су по љо при вред ни ци при си-
ље ни да сво је про из вод не ви шко ве про да ју на куп ци ма ко ји их че-
сто уце њу ју це ном и ка сне са ис пла том.58) Та да шња ста ња су по-
сте пе но ме ња на у не га тив ном сми слу, па ста нов ни ци са да твр де да 

57) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, стр. 40-53; 217-280: Та да је за раз ли ку од окол-
них се ла у Штит ко ву 22 до ма ћин ства др жа ло по пар во ло ва, јер су им би ли нео п ход ни 
за об ра ду зе мљи шта на ко јем је не мо гу ћа при ме на  са вре ме не ме ха ни за ци је. Кра ве 
му за ре је др жа ло 26 до ма ћин ста ва ра ди до би ја ња те ла ди, мле ка и про из вод ње чу ве ног 
бе лог пу но ма сног си ра са ко ји ма из ла зе на тр жи ште. Из у зет но ма ли број ова ца др жа ло 
је 11 до ма ћин ста ва ра ди до би ја ња мле ка и јаг ња ди за раз ли чи те на род не и по ро дич не 
про сла ве.

58) Исто.
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у се лу по сто је ква ли тет ни па шња ци, ли ва де, об ра ди во зе мљи ште, 
шу ме и оста ле при вред не вред но сти, али да не ма до вољ но пра вих 
чо ба на, мла ђих рад но спо соб них струч них љу ди и од го ва ра ју ћих 
при вред них ор га ни за ци ја и удру же ња да све то про ба бил но прак-
ти ку ју и свр сис ход но ко ри сте. Сто га се оправ да но сма тра да след-
стве но то ме кон ти ну и ра но тра је тзв. ти хо (од)уми ра ње се ла Штит-
ко во ко је на ша др жа ва тре ба да спре чи.

Се ло Штит ко во се са сто ји од за се ла ка или ма ха ла (мâла): Вре-
ло, Бр ђан мâла, Ру ји ште, Ћи ро ви ћа мâла и Па леж. У ње го вом сре-
ди шту се на ла зи нај ва жни ји за се лак Вре ло по ко ме се оно пре по-
зна је као при род но ет но-се ло, нај зна чај ни ја срп ска ста ро вла шка 
тра ди ци о нал на на род на гра ди тељ ска вред ност. Са да шњи објек ти 
у том за се о ку по диг ну ти су на те ре ну где су би ле уни ште не згра де 
ко је су из гра ди ли кне зо ви Ра шко ви ћи на за рав ни код из во ра Вре ло 
и око ње го вог по то ка. Сву где уоко ло су би ле ку ле, дво ро ви, ам ба ри, 
са ла ши, во де ни це, ко њу шни це, шта ле, ко вач ни це и оста ле по моћ-
не еко ном ске згра де. Сма тра се да су све те објек те без об зир но по-
ру ши ле вој ске па ше Су леј ма на Ско пља ка и Чу чук-бе ја 1813-1815. 
го ди не. По сто је ће објек те по ди гли су по том ци Јо ва на Ча ка ре ви ћа 
(1794-1864.) и Сте ве Чко ње ви ћа (пре 1844-?) – ве ро ват но по ре клом 
из по реч ја ре ка Пи ве и Та ре, ко ји су се до се ли ли у Штит ко во у пе-
ри о ду по сле 1834. го ди не. Њи хо ви до бро сто је ћи, ре ла тив но имућ-
ни на след ни ци су по ди гли ку ће ко је су се ве ли чи ном, бро јем и рас-
по ре дом про сто ри ја знат но раз ли ко ва ле од та да шњих се о ских ку-
ћа. Оне су гра ђе не по угле ду на та да шње ва ро шке ку ће на два бо ја 
– до њи бој или при зе мље од ка ме на и гор њи бој или спрат (ета жа) 
од др ве та. Та квих ку ћа и да нас има у окол ним ва ро шким де ло ви ма 
у Ива њи ци, Сје ни ци, Но вој Ва ро ши, При је по љу, При бо ју и Ужи цу. 
Те су ку ће од 1873. го ди не до 1937. го ди не из гра ђе не у сре ди шту 
за се о ка Вре ло у јед ни стве ном ни зу и ли цем по ста вље не пре ма цр-
кви и шко ли.59) Њи хо ва при зе мља или до њи бо је ви су би ли обич но 
ко ри ште ни као ко вач ни це, ду ћа ни, ме ха не или пе ка ре и зи да ни су 
ква ли тет ним и ле по об ра ђе ним ка ме ним бло ко ви ма. Ме шта ни твр-
де да су они из гра ђе ни на те ме љи ма и од ма те ри ја ла по ру ше них 
ку ла и дво ро ва кне зо ва Ра шко ви ћа.60) Гор њи бој или спрат из гра ђен 

59) Ми ро слав Ива но вић, СтањеимогућностиразвојакултурногтуризмауЗападнојСр
бији, стр. 165

60) Научниразговор, Штит ко во,27. 10. 2013., цит. Га ври ло Чко ње вић, Дра го слав  Вје тро-
вић; Ми ро слав Ива но вић, СтањеимогућностиразвојакултурногтуризмауЗападној
Србији, стр. 165
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је од бр ва на цр но го рич них ста ба ла – сто ло ва ша, од но сно од бр ва-
на ср чи ке ду гач ких и до 12 ме та ра, ко ја су ве шти гра ди те љи руч но 
те са ли се ки ра ма и об ра ђи ва ли. Њи хо ви кров ни по кри ва чи би ли су 
из гра ђе ни од шин дре (кра ће да ске од ср че ви не бо ра) или ка ме них 
пло ча ко је су пра вље не у Ми лан џи или Ма ћи. На жа лост, ве ћи на 
та квих кров них по кри ва ча на кон Дру гог свет ског ра та за ме ње на је 
са вре ме ним цре пом или ли мом (пле хом), па је ти ме на ру ше на њи-
хо ва ра ни ја је дин стве на ар хи тек тон ска це ли на.61)На сва кој ку ћи у 
сре ди шту се ла из над вра та су укле са не го ди не град ње ку ће, што је 
је дин стве на по ја ва у За пад ној Ср би ји.62)

Сва ка ку ћа има ула зна и из ла зна или пред ња и зад ња вра та, ма-
ње ста рин ске про зо ре, пу шкар ни це и ме тал не укра се на њи ма, нпр. 
ре шет ке, ба гла ме, шар ке, ре зе, кра чу не, зве ки ре, итд. При зе мља су 
обич но упо тре бља ва на за по дру ме (ма га зу), ду ћан, ка фа ну (крч му), 
пе ка ру и ко вач ни цу, а гор њи бој за ста но ва ње. Око ку ћа и из ме ђу 
њих је пра зан про стор – ти пич на пла нин ска дво ри шта без др ве не 
огра де, ка пи је (ула за), пре ла за, те по моћ них обје ка та. То је ра ђе но 
због прак тич не опре зно сти до ма ћи на ко ји су увек би ли спрем ни 
на од бра ну или бе жа ни ју че ља ди у слу ча ју до ла ска Ту ра ка (по ту-
ри ца) у се ло. У скла ду и у сле ду са тим, њи хо ви до ма ћи ни – гра-
ди те љи су при па да ју ће по моћ не објек те та ко ђе гра ди ли одво је но 
у је дин стве ном ни зу без огра ђе них по моћ них дво ри шта са дру ге 
стра не  цен трал ног со ка ка или пу та. По све му су де ћи, оне су да нас 
ти пи чан при мер до бро очу ва них и свр сис ход но ино ви ра них ста ро-
вла шких ку ћа брв на ра са два бо ја ко је сво јом град њом и ле по том 
од ска чу од оста лих се о ских ку ћа, брв на ра у Ста ром Вла ху. У њи ма 
да нас удоб ни је жи ве и ра де по том ци не ка да шњих се о ских до ма-
ћи на – не и ма ра ба ве ћи се пре те жно по љо при вре дом у ста рач ким 
(пен зи о нер ским) да ни ма и по то ме се не пре кид но од ре ђу је зна чај-
на спе ци фич ност за се о ка Вре ло, а са мим тим и се ла Штит ко во.63)

Ино ви ра ње до ма ћин ста ва и ку ћа у оста лим за се о ци ма се-
ла Штит ко во нај ви ше су из вр ше на по сле 1960. го ди не, углав ном 
у њи хо вој уну тра шњо сти (ен те ри је ру) и знат но ма ње у њи хо вом 
спо ља шњем из гле ду (екс те ри је ру). На при мер, по сле 1969. го ди не 

61) Ву ко ман Ша ли пу ро вић, Прилозизаисторијуграђевинарства у сред њем По ли мљу у 
XIX. Ве ку, Бе о град, 1979.

62) Ми ро слав Ива но вић, СтањеимогућностиразвојакултурногтуризмауЗападнојСр
бији, стр. 165

63) Ми ли сав Ми шо Обу ћи на, Штитково; Атрактивностмотиваи перспективетури
стичкогразвојаНовеВарошииоколине,Београд, 2003; Ис тра жи ва ње и лич ни увид 
ауто ра члан ка
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сва су до ма ћин ства у се лу до ве ла во ду са обли жњих ло кал них из-
во ра и раз ве ли је по њи ма. За тим, они су у то ку 1975-1976. го ди не 
до ве ли стру ју и раз ве ли је по објек ти ма, а у то ку 2004-2010. го ди не 
уве ла су те ле фон ске ин ста ла ци је. То је усло ви ло и по мо гло да уз 
све то на ба ве и уве ду од го ва ра ју ће нео п ход не уре ђа је, опре му и 
оста ла сред ства, ко ја су им омо гу ћа ва ла по ве ћа ни жи вот ни стан-
дард и удоб ни ји сва ко днев ни жи вот и рад. Оту да и у тим за се о ци-
ма по сто је по је ди ни очу ва ни ма ње-ви ше ино ви ра ни или на ру же ни 
стам бе ни објек ти ко ји су из гра ђе ни у ста ро вла шком сти лу. Њи хов 
ве ћи део и да нас слу жи за ста но ва ње. У њи ма су из вр ше не знат ни је 
из ме не и ино ва ци је, а на по је ди ни ма је из вр ше на за ме на шин дре и 
ка ме ног кров ног по кри ва ча (цре пом, ли мом и са ло ни том). У по је-
ди ним до ма ћин стви ма су по ред та квих ку ћа из гра ђе не но ве ку ће и 
по је ди ни по моћ ни објек ти упо тре бом са вре ме ни јег гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла, нпр. ци гли, бло ко ва, цре па, це мен та, ли ма, са ло ни та, 
итд., па је ти ме знат но на ру жен и де вал ви ран тра ди ци о нал ни ста-
ро вла шки се о ски ам би јент. То ме до при но си и да на шње ста ње во-
де ни ца по то ча ра на ре ци Ти со ви ци и Тру до вач ком по то ку.64)

Цр ква и шко ла у за се о ку Вре ло би ли су нај ва жни ји ду хов ни, 
ре ли гиј ски, обра зов ни и вас пит ни објек ти и уста но ве ко је су фор-
ми ра ле тра ди ци о нал ну срп ску дру штве ну свест, на род ни по нос, 
пи сме ност и кул ту ру се о ског ста нов ни штва. По сто је ћа цр ква Бла-
го ве ште ња из гра ђе на је у об ли ку кр ста у ви зан тиј ском сти лу у то ку 
1863.-1867. го ди не и осве ште на на Бла го ве сти 1868. го ди не. Та да 
је она би ла из у зе тан гра ди тељ ски по ду хват, ве ли ко леп ни ре ли гиј-
ски обје кат и се ди ште цр кве но-школ ске оп шти не ко ја је осно ва-
на, прет по ста вља се, око или по сле 1855. го ди не. Ње но нео п ход-
но опре ма ње вр ше но је дис кон ти ну и ра но, а нај ви ше 1879.; 1902.; 
1908-1909.; 1921. и 1926-1927. го ди не. По сле 1945. го ди не она је 
ми ни мал но одр жа ва на, са гла сно ма лој по мо ћи Срп ске пра во слав не 
цр кве, ме шта на и њи хо вих од се ље них срод ни ка. У њој су до 2010. 
го ди не ре дов но слу же не ли тур ги је (бо го слу же ња) и одр жа ва ни од-
го ва ра ју ћи ре ли гиј ски на род ни об ре ди – од но сно до од се ља ва ња 
ве о ма мар љи вог и успе шног све ште ни ка и ње го ве по ро ди це. Од 
та да у њој не ма све ште ни ка, па ње на основ на де лат ност по сте пе но 

64) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково, те ис тра жи ва ње и лич ни увид ауто ра: За по тре бе 
до ма ћин ста ва би ло је из гра ђе но пет во де ни ца по то ча ра ста ро вла шког ти па на ре чи ци 
Ти со ви ци и две на Тру до вач ком по то ку. Да нас на Ти со ви ци по сто ји са мо јед на рад но 
спо соб на Кур ти ћа во де ни ца, две су пот пу но уни ште не, а по две на Ти со ви ци и Тру до-
вач ком по то ку су знат но оште ће не и не ра де. Оне се мо гу уз ма ња ула га ња оспо со би ти 
за рад и при ме ри ти за евен ту ал ну ту ри стич ку по ну ду.
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не ста је. У цр кви, ње ном дво ри шту и гро бљу, по сто је не за шти ће ни 
и не сре ђе ни ра зни пред ме ти и ства ри по себ не вред но сти и по то ме 
мо гу да бу ду пра ви ре пре зен та тив ни екс по на ти. О све му то ме са да 
спон та но и во лон тер ски во де бри гу ме шта ни Га ври ло Чко ње вић и 
Дра го слав Вје тро вић и та ко их при вре ме но спа ша ва ју од не ми нов-
ног про па да ња. С об зи ром на све то, и на чи ње ни цу да она до пу-
ња ва ам би је нат ну вред ност за се о ка Вре ло, тре ба ло би да јој на ша 
Срп ска пра во слав на цр ква и др жа ва по кло не по себ ну па жњу.65)

Основ на шко ла у Штит ко ву за по че ла је са ра дом 10. 09. 1887. 
го ди не. Би ла је отво ре на у ку ћи Ва си ли ја Чко ње ви ћа – са да вла-
сни штво шум ске сек ци је у Но вој Ва ро ши. У ок то бру 1887. го ди не 
би ла је пре се ље на у ку ћу по па Алек се Ча ка ре ви ћа, 1891. го ди не 
у но ву ку ћу учи те ља Че до ми ра Ча ка ре ви ћа, а 1914. го ди не у ку ћу 
Ар се ни ја Вје тро ви ћа. Све те ку ће би ле су из гра ђе не у пла нин ском 
ста ро вла шком сти лу и има ју зна ча ју исто риј ску вред ност. За тим, 
она је 1926. го ди не пре се ље на у но ву са вре ме но зи да ну школ ску 
згра ду ко ја је гра ђе на од 1921. го ди не. Уз њу је 1948-1950. го ди не 
до гра ђе на но ва ма ње ква ли тет но зи да на школ ска згра да у ко ју су 
1950/1951 и 1953/1954. го ди не усе ље ни ре дом 5., 6., 7. и 8. раз ред 
осмо го ди шње шко ле. У њој је 1963/1964. го ди не би ло нај ви ше уче-
ни ка, од но сно 291 ђак. Од та да се њи хов број стал но сма њи вао, та-
ко да је 2008. го ди не оста ла без њих и пре ста ла да ра ди. По сле то га 
она је стал но за пу шта на, па је уну тра пот пу ни је де ва сти ра на, са 
оро ну лим спољ ним зи до ви ма и кро вом. Да нас у се лу и шко ли не ма 
ђа ка, школ ског и цр кве ног осо бља, а њи хо во прет ход но при су ство 
је би ло пра ви по ка за тељ да се ло жи ви и на пре ду је. На су прот то ме, 
са да у за се о ку Вре ло жи ви са мо 12 углав ном ста ри јих ста нов ни ка, 
па је то пра ви по ка за тељ да тај за се лак по ла ко од у ми ре. По сто је-
ћа школ ска згра да та ко ђе до пу ња ва ам би је нат ну вред ност за се о ка 
Вре ло, па би на ша др жа ва тре ба ло да јој по кло ни по себ ну па жњу 
и про на ђе од го ва ра ју ћу на ме ну.66)

Штит ко во је би ло те шко про ход но за са вре ме на пут нич ка и 
тран спорт на во зи ла. Ни је има ло по год них пу те ва, дру мо ва из ме-
ђу за се ла ка и од њих до до брих пу те ва за су сед на се ла и ва ро ши. 
Због то га је пре воз и пре нос ро ба и пут ни ка углав ном оба вљан на 
ста ро вла шки на чин упо тре бом ко ња, во ло ва и њи ма при ме ре них 
сред ста ва. По сле 1950. го ди не по ступ но су ино ви ра ни по сто је ћи 

65) Ми ло сав Ми шо Обу ћи на, Штитково; ис тра жи ва ње и лич ни увид ауто ра члан ка
66) Исто.; Ву ле Бра ша нац, „Не ке ка рак те ри сти ке основ ног школ ства у при је пољ ском кра-

ју“, Ужичкизборник бр. 12, Ужи це, 1983., Ву ка шин Ша ли пу ро вић, Прилозизаисто
ријуграђевинарстваусредњемПолимљуудеветнаестомвеку, Бе о град, 1979.
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кол ски и гра ђе ни но ви се зон ски ма ка да ми са ни дру мо ви из ме ђу за-
се ла ка и цен трал ни пут од се ла Бо же ти ћи пре ко се ла Де бе ља и за-
се о ка Вре ло до за се о ка Ви ђи ћи у се лу Ку ши ћи, те од за се о ка Вре ло 
до се ла Тру до во. Ти ме је по ступ но ус по ста вљан по ла зни ауто мо-
бил ски са о бра ћај пре ма Но вој Ва ро ши пре ко Бо же ти ћа, Ја се но ву 
пре ко Тру до ва, те пре ма Ива њи ци и Сје ни ци пре ко Ку ши ћа. У то ку 
2005-2006. го ди не из вр ше на је из град ња ас фал ти ра ног пу та Бо же-
ти ћи – Вре ло, али до да нас ни је из гра ђе но око 10 ки ло ме та ра до го-
во ре ног 12.04.1912. го ди не ас фал ти ра ног пу та од за се о ка Вре ло до 
Ка ди не сте не (5.5 км), и од Ка ди не сте не до Укоч ни це или Ка ме не 
че сме (4.5 км). Ти ме је омо гу ће но да се пер спек тив но ауто бу ска 
ли ни ја Но ва Ва рош – Бо же ти ћи про ду жи до за се о ка Вре ло, али је 
оте жа но ус по ста вља ње од го ва ра ју ће ауто бу ске ли ни је до Ива њи-
це пре ко Штит ко ва и Ку ши ћа. Ус по ста вља ње те ли ни је би ло би 
свр сис ход но због знат ног скра ћи ва ња ки ло ме тра же ауто мо бил ског 
са о бра ћа ја пре ма Чач ку, Бе о гра ду и оста лим ве ћим гра до ви ма у 
Ср би ји, те лак шег по ве зи ва ња са нај ве ћим бро јем по то ма ка ме-
шта на Штит ко ва ко ји жи ве и ра де на ре ла ци ји Ива њи ца – Ча чак 
– Бе о град.67)

По у зда но је утвр ђе но да је 1921. го ди не би ло 34 до ма ћин ства 
са 314 ста нов ни ка. По сле то га, у ње му је 1953. Го ди не би ло (нај-
ви ше) 423 ста нов ни ка у 59 до ма ћин ста ва, а 1971. го ди не (нај ви ше) 
65 до ма ћин ста ва са 312 чла но ва. У ње му је 2005. го ди не би ло 37 
до ма ћин ста ва са 119 ста нов ни ка, а три на ест до ма ћин ста ва је би ло 
без стал них ста на ра. Ста ро сна струк ту ра ме шта на је алар мант на, 
јер је са мо 17 ста нов ни ка ма ло лет но, 42 су до пе де сет го ди на ста-
ро сти, а 63 има пре ко 50 го ди на. При то ме се уоча ва тен ден ци-
ја по ступ ног по ве ћа ва ња бро ја рад но не ак тив ног ста нов ни штва и 
њи хо вог (од)уми ра ња. Уз то се сма тра да је по сле 1912. го ди не од 
љу ди по ре клом из Штит ко ва у ра се ја њу фор ми ра но око 190 по ро-
ди ца са око 660 чла но ва по му шкој ли ни ји и ве ро ват но то ли ко по 
жен ској ло зи. То све по ка зу је да у ра се ја њу има око 5-10 пу та ви ше 
до ма ћин ста ва и по то ма ка од њи хо вог по сто је ћег бро ја у Штит ко ву. 
О са ни ра њу све га то га по сто је ра зна схва та ња и опре де ље ња, па 
би на ша др жа ва то ме тре ба ло да по све ти по себ ну па жњу и да при-
ме ни аде кват на оп ти мал на ре ше ња за про спек тив но по ве ћа ва ње 
бро ја мла ђег ак тив ног и рад но спо соб ног ста нов ни штва у ње му.68)

67) Ми ло сав Ми ћо Об у чи на, Штитково, стр. 229; Ор га ни за ци ја Стара Рашка, http://
www.sta ra ra ska.org./sr/ve sti

68) Ми ло сав Ми ћо Об у чи на, Штитково
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По сто је ће ста ње и исто ри ја се ла Штит ко во по ка зу ју да оно, 
а на ро чи то ње гов сре ди шњи за се лак Вре ло, по се ду ју из у зет ну 
атрак тив ност, ам би је на тал ну, спо ме нич ку, кул тур ну и срп ску исто-
риј ску вред ност. Због то га и због све га оста лог тре ба ло би га ле-
гал но за шти ти ти од не у мит ног уни шта ва ња про ме ном ње го вог 
иди лич ног иден ти те та у мо гу ће „мр тво се ло“ или у про ви зор но 
ква зи-мо дер ну ур ба ни зи ра ну на ка зу. Де лу ју ћи у том сми слу, За вод 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Кра ље ва је 1985. го ди не пред ло-
жио Скуп шти ни оп шти не Но ва Ва рош да га про гла си за кул тур но 
до бро – од но сно за про стор ну кул тур ну це ли ну. Ува жа ва ју ћи тај 
пред лог скуп шти на оп шти не је та да про гла си ла се ло Штит ко во за 
ет но-се ло, а за тим је цр кву Бла го ве ште ња и згра де око ње ста ви ла 
под по себ ну за шти ту – на вод но под др жав ну за шти ту. Та је за шти-
та би ла ње на де кла ра тив на про кла ма ци ја и на и ван про ви зо риј(ум), 
јер је по сле то га на сту пи ло ње го во ин тен зив ни је од у ми ра ње и уни-
шта ва ње. За то је нео п ход но да ње го ву пра ву ле гал ну др жав ну за-
шти ту ус по ста ви Ре пу бли ка Ср би ја, од но сно ње но Ми ни стар ство 
за шти те жи вот не сре ди не и про стор ног пла ни ра ња оза ко ња ва њем 
од го ва ра ју ће но ми на ци је. 

Пре ци зно са зна та по сто је ћа при род на и дру штве на ствар ност 
се ла Штит ко во са ма по се би по ка зу је мно ге и раз не про бле ме ко је 
тре ба оп ти мал но ре ша ва ти ра ди омо гу ћа ва ња ње го вог одр жи вог 
раз во ја. Ме ђу њи ма је нај ва жни ја гру па од ре ђу ју ћих пи та ња или 
си ту а ци ја ко је су на ста ја ле и ства ра не (нео д го вор ним) де ло ва њем 
др жа ве пре ма срп ским се ли ма, па ти ме и пре ма овом се лу. Та кви 
про бле ми су углав ном ства ра ни при ме ном тзв. „ад-хок“ ре ше ња 
ра зних до бро на мер них или нео д го вор них и не спо соб них др жав-
них слу жбе ни ка по ко ји ма су ко ри ште ни и упо тре бља ва ни др жав ни 
и се о ски по тен ци ја ли Штит ко ва. Уз те про бле ме по себ ну ва жност 
има гру па од ре ђу ју ћих пи та ња или си ту а ци ја ко је су по сле дич но 
на ста ја ле и ства ра не нео д го вор ним или ну жним де ло ва њем ње го-
вих ста нов ни ка у то ку ко ри ште ња и упо тре бе да тих при род них до-
ба ра у ње му. Нај ва жни ји од ре ђу ју ћи про бле ми су очи глед ни, на зи-
ру се њи хо ва мо гу ћа пре ли ми нар на ре ше ња, али на су прот то ме не 
по сто је од го ва ра ју ћа оп шта, по себ на, по је ди нач на и еле мен тар на 
про ба бил на ре ше ња, те кон крет ни из вед бе ни про јек ти за њи хо во 
про спек тив но ели ми ни са ње. То све по ка зу је да над ле жне др жав-
не ин сти ту ци је у Ср би ји и Но вој Ва ро ши има ју трај не за дат ке да 
из вр ше њи хо во ко рект но на уч но са зна ва ње, за тим да на уч но ко-
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рект но пла ни ра ју од го ва ра ју ћа ре ше ња, по том да из ра де кон крет не 
из вед бе не про јек те и да ре а ли зу ју њи хо ву тач ну при ме ну у да тој 
ствар но сти се ла Штит ко во. 

Ста нов ни ци Штит ко ва и њи хо ви по том ци не ма ју мо гућ но сти 
да успе шно ре ша ва ју нај ва жни је про бле ме одр жи вог раз во ја сво га 
се ла. Они ин ту и тив но уви ђа ју да су оства ри ва ли раз не ни вое раз-
во ја и жи вот ног и дру штве ног стан дар да. То им је по мо гло да у то-
ку нај гу шће на се ље но сти (1948-1961.) све стра но ис по ља ва ју при-
род ну на да ре ност и ства ра лач ке мо гућ но сти у ра зним обла сти ма 
жи во та и ра да. Та да је у оства ри ва њу соп стве них те жњи за сни ван 
ла тент ни про цес пре се ља ва ња мла ђег ста нов ни штва у обли жња 
град ска на се ља и од се ља ва ње ви со ко о бра зо ва них љу ди и струч них 
ка дро ва у ве ће гра до ве у др жа ви и ино стран ству. Упо ре до са тим 
и због то га, на ста ја ла је стаг на ци ја до стиг ну тог раз во ја, а за тим и 
ње го во на гло опа да ње до ак ту ел ног очи глед ног сма ње ња бро ја ста-
нов ни ка, по ве ћа ног мор та ли те та, те сма ње ња њи хо вог стан дар да 
жи во та, дру штве ног стан дар да у се лу и раз во ја ње го ве при вре де и 
пра те ћих де лат но сти. За то ме шта ни ука зу ју на ну жну по тре бу да се 
са да у Штит ко ву при сту пи от кла ња њу учи ње них ште та, за тим да 
се из вр ши пост пу ни опо ра вак на та ли те та, при вре де и пра те ћих де-
лат но сти ства ра њем по у зда них ма те ри јал них и дру штве них осно ва 
за њи хов раз вој и по том да се оства ри оп ти ма лан одр жи ви раз вој 
све га то га ко ри ште њем на уч них и струч них зна ња и ре ше ња. 

Уоча ва се оправ да на за бри ну тост ста нов ни ка Штит ко ва за оп-
ста нак и бу дућ ност се ла. Они ис ку стве но зна ју да је њи хов нај ве ћи 
од ре ђу ју ћи про блем за не ма ре ност њи хо вог се ла од др жав них вла-
сти и да се та кво њи хо во по на ша ње не пре кид но на ста вља. По ред 
оста лог, то да нас нај бо ље по твр ђу је до са да шња при ме на основ них 
по став ки из до ку мен та Стратегија локалног одрживог развоја
општинеНоваВарошзапериодод2010до2020. године. У том 
до ку мен ту су на ве де ни при о ри те ти де ло ва ња ло кал не вла сти ко-
ји би по пра ви лу тре ба ло да бу ду усме ре ни на се ло Штит ко во. То 
су: 1.) План ски раз вој ту ри зма уз по ди за ње ква ли те та по ну де кроз 
обо га ће ње и оп ти мал ну ис ко шће ност ту ри стич ких по тен ци ја ла и 
при род них ре сур са и 2.) Очу ва ње жи во та на се лу кроз еко ном ски 
ис пла ти ву по љо при вред ну про из вод њу и раз вој ква ли тет них са др-
жа ја за жи вот и до хо до ва ње.69) У на чел ној раз ра ди тих при о ри те та, 
ауто ри су так са тив но на ве ли ле пе же ље и на ме ре, али у њи хо вим 

69) СтратегијалокалногодрживогразвојаопштинеНоваВарошзапериодод2010.до
2020.године, Но ва Ва рош, Скуп шти на оп шти не, 2009, стр. 51-52.
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пра те ћим ви зи ја ма не ма се ла Штит ко ва. Они су за то се ло из ло жи-
ли 2009. го ди не са мо па ра док сал ну тврд њу да се вр ши „Уре ђе ње 
про јект не до ку мен та ци је Ет но-се ла Штит ко во, рок 2010-2012“70)  
и да је та ак тив ност (вол шеб но?) за вр ше на 2012. го ди не.  Ко ли-
ко је по зна то, из ра да та кве до ку мен та ци је ни је до да нас за вр ше на 
и не мо же се ва ља но оба ви ти без прет ход не при ме не про ве ре не 
и од го ва ра ју ће на уч но-ис тра жи вач ке и са знај не про це ду ре. То све 
по ка зу је да на ше вла сти ни су до вољ но за ин те ре со ва не да са чу ва-
ју и оп ти мал но раз ви ју тај наш је дин стве ни се о ски и исто риј ски 
кул тур ни ра ри тет. 

По у зда но се сма тра да исто риј ску и са вре ме ну да тост се ла 
Штит ко во , те ње го ву ра ри тет ну вред ност вр ло до бро по зна ју до-
ма ћи љу ди ко ји жи ве и ра де на том про сто ру. По себ на ана лог на 
струч на зна ња о све му то ме има ју ло кал ни ту ри стич ки рад ни ци, 
зва нич ни ци, исто ри ча ри, ет но гра фи, ар хе о ло зи, те о ло зи и на уч ни 
рад ни ци из ра зних обла сти при вре де ко ји по зна ју и по шту ју древ-
ну исто ри ју и иден ти тет се ла Штит ко во и ње го ве око ли не. У од но-
су на то се ло по себ но екс пла на тор ну и екс пли ка тив ну уло гу тре ба 
да има ју за по сле ни струч ња ци у За ви чај ном му зе ју СтараРашка 
у Но вој Ва ро ши и по је ди ни струч ња ци из Ху ма ни тар не не вла ди-
не ор га ни за ци је СтараРашка у Бе о гра ду. Пре ма ми шље њу вој ног 
те о ре ти ча ра и по зна ва о ца исто ри је и при вре де Ста рог Вла ха и по-
себ но под руч ја се ла Штит ко ва др Ра до са ва Шу ља ги ћа над ле жне 
ин сти ту ци је у Ре пу бли ци Ср би ји и Но вој Ва ро ши су од го вор не и 
оба ве зне да за се лак Вре ло ле гал но и прак тич но уре де као по себ ну 
ком пле мен тар ну ту ри стич ку атрак ци ју и кул тур но-исто риј ски ра-
ри тет, а се ло Штит ко во као из ра зи то по љо при вред но-ту ри стич ку 
де сти на ци ју. Да би то све ва ља но ура ди ли и пра вил но усме ри ли 
њи хов раз вој ни пре о бра жај, њи хо ва ру ко вод ства би мо ра ла да про-
на ђу ис ку сног и до ка за ног ме то до ло га ко ји би из ра дио од го ва ра ју-
ћу идеј ну ски цу, а за тим на уч но-ис тра жи вач ки про јект за на уч но 
са зна ва ње и из ра ду од го ва ра ју ће сту ди је о раз вој ном пре о бра жа ју 
ет но-се ла Штит ко во. По том би тре ба ло да над ле жне ин сти ту ци је 
ло кал не са мо у пра ве, уз по моћ тог струч ња ка, ан га жо ва њем од го ва-
ра ју ћих струч ња ка и са рад њу ме шта на и њи хо вих по то ма ка из ра де 
кон крет не из вед бе не про јек те те ре а ли зу ју њи хо ву тач ну прак тич-
ну при ме ну. Сви на ве де ни ак те ри има ли би слу жбе ни или лич ни 
во лон тер ски за да так и све сно опре де ље ње да уче ству ју у из ра зи то 

70) Исто, стр. 85
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зах тев ном и ча сном по ду хва ту уре ђе ња се ла Штит ко во у функ ци ји 
очу ва ња и раз во ја срп ског на ци о нал ног иден ти те та. За то се оправ-
да но оче ку је да они у том ча сном ра ду упо тре бе све сво је ин те лек-
ту ал не и ду хов не мо ћи са гла сно до стој ном угле ду бо га те и слав не 
исто ри је и тра ди ци је сво јих пре да ка. 

Ме шта ни Штит ко ва и њи хо ви по том ци у ра се ја њу углав ном 
ко ло кви јал но зах те ва ју да др жав не ин сти ту ци је и по зна ва о ци исто-
ри је и кул ту ре се ла Штит ко во пра во вре ме но (од мах) за у ста ве (од)
уми ра ње и убр за ре а ли за ци ју одр жи вог раз во ја овог ет но-се ла. По-
што су опре де ље ни у том сми слу, ови ак те ри би тре ба ло да ак тив-
но уче ству ју и мак си мал но по мог ну раз вој ном пре о бра жа ју сво га 
се ла, са гла сно сво јим ин те ре си ма, ци ви ли за циј ским по тре ба ма, 
зна њи ма, ис ку стви ма, те на ци о нал ним и ло кал-па три от ским осе-
ћа њи ма. При то ме би, по ред оста лог, они тре ба ло да ко ри сте лич на 
зна ња и зна ња о по зи тив ним ис ку стви ма из фор ми ра ња слич них 
ет но-се ла у нас и у ино стран ству. Ти ме би по мо гли да се фор ми ра 
нео п ход на са знај на и ис ку стве на ба за за апо сте ри о ри рад у прет по-
ста вље ном раз во ју Штит ко ва. Ува жа ва ју ћи све то, они би тре ба ло 
од мах, пре ли ми нар но и спон та но, да се ме ђу соб но по ве жу у це лис-
ход ну ини ци ја тив ну гру па ци ју са углед ним и спо соб ним љу ди ма 
у ње ном ру ко вод ству. Та кво ру ко вод ство тре ба ло би да ус по ста ви 
по доб не ве зе са од го ва ра ју ћим пред став ни ци ма ло кал не и др жав не 
вла сти у Но вој Ва ро ши, Ива њи ци и Бе о гра ду, те са ре ле вант ним 
на уч ним рад ни ци ма и струч ња ци ма, по што ва о ци ма Штит ко ва и 
ње го ве исто ри је. Та ко би ство ри ли по у зда ну осно ву за не по сред ну 
са рад њу са над ле жним ре пу блич ким и ло кал ним ин сти ту ци ја ма, 
по год ним фир ма ма, до на то ри ма, спон зо ри ма и за ду жби на ри ма ко-
ји мо гу и же ле да им по мог ну. У та квој ор га ни за циј ској, са знај ној 
и ак ци о ној сим би о зи ус по ста вље ног раз вој ног пре о бра жа ја ет но-
се ла Штит ко во они ће мо ћи нај бо ље да оства ре сво је ре ал не ви зи је 
оп ти мал ног про спе ри те та овог ет но-се ла и лич не сре ће ње го вих 
ста нов ни ка.
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SanjaSuljagic
SIGNIFICANCEOFETHNO-VILLAGESTITKOVOFOR
PRESERVATIONOFSERBIANNATIONALIDENTITY

Resume

InthisarticleinthecontextofelaborationofSerbianna
tionalidentityauthorpresenteddevelopmentofasmallet
hnovillage Stitkovo on territory of presentdayWestern
SerbianregionZlatar  throughouthistoryandhistorical
significance of this village for Serbian national identity.
Onbasisof thiselaborationandbyusinganaliticaland
syntethicmethodtheauthoranalyzedcapacitiesoftheet
hnovillageStitkovoforitsprospectivedevelopmentalong
with presentation of some main obstacles that peasants
ofStitkovohavefacedintheirdailylifeandinregardto
possibleachievementofdevelopmentaltransformationof
theirvillage.
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Atbeginningof thearticleonthebasisofreportsofva
riousoriginalantic,medievalandcontemporaryhistori
anstheauthoranalyzedsignificanceofthevillageStitkovo
invariousperiodsofSerbianhistory,startingfromantic
andmedievalperiodandperiodofcolonizationofOtto
manTurkishempireuptocurrentperiodofSerbianstate
hood.Theauthorunderlinedthatthenameofthevillage
Stitkovoderived fromtheword„shield“(aegis,buckler),
that the landscape inwhich thismountanious village is
situatedisformedintheshieldshapeandthatinthepe
riodofSerbianmedievalNemanjicdynastyinthisvillage
therewere locateda court and smitheries andarmories
of a famous noble familyVojinovicRaskovicwhichwas
bothakinandwithpoliticaltitlesandobligationsassoci
atedwith theNemanjicdynasty.ThisVojinovicRaskovic
familywasthemostfamousfamilyinwholeregionStari
Vlah (medievalRasija orRaska) and it gave patriarchs
andpriests of SerbianOrthodoxChurch, dukes, princes
andeducatorsthroughoutmedievalperiod,amongwhom
themostfamousonewasthePatriarchofSerbianOrtho
doxChurch,educator,donoranddiplomatGavriloRajic
Raskovic(15951659).
ApartfromhistoricalsignificanceoftheethnovillageStit
kovo theauthoralsodescribedgeomorphological traits
of thepositionof Stitkovoand capacitiesandpotentials
of the village related to agriculture, animal husbandry
and food production.The author underlined that the et
hnovillageStitkovohasbeenbuiltandpreservedwithout
intrudingofartificialobjectsandbuildingsinitsnatural
environmentand it isoneof itsvery important traits. In
thecentralpartofthevillagethereisaSerbianOrthodox
ChurchBlagovestenjewithlocalcemetary,surroundedby
astream,rockcaveandaseriesoflogcabinsthatwere
handbuiltinaspecialwaybylocalcarpentersandpea
santsofStitkovointhenineteenthcentury.Furtherinthe
text there are also presentedmain problems of the pea
santsofStitkovoandtheirdescendantsrelated toaging,
depopulation, unemployment, lack of infrastructure and
communicationandgeneralneglectof thevillagebythe
stateandlocalgovernmentinstitutions.
Attheendofthearticletheauthorcomparedhithertoen
deavors of various individuals and institutions for pre
servation of Serbian national identity and achievement
of prospective development of the ethnovillageStitkovo.
Underliningmainobstacles for achievement of substan
tial development of the ethnovillage the author presen
tedproposalsforfurtherconcretestepsfortheirsolutions
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whichimpliesmakingscientificprojectsandappropriate
connectingofindividualsandorganizations,scientistsand
localofficialsfromZlatarregionaswellassupportofthe
stateorganizationsandvarioussponsors,donorsandedu
cators.
Keywords:Serbiannational identity, strategy for sustai
nableruraldevelopment,ethnovillageŠtitkovo,localgo
vernment,Serbianhistory.

 Овај рад је примљен 20. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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граничнелинијенаДунаву.
Кључнеречи:Хрватска,Србија,Споразумонормали
зацији односа,тужба за геноцид, забрана ћирилице,
хапшењеСрба,границанаДунаву.

КонтинуитетхрватскеполитикепремаСрбима

U пред ве чер је Дру гог свет ског ра та во ђа Хр ва та Влат ко Ма чек  
ова ко је по зи ци о ни рао Хр ват ску: ако Ср би ја кре не на ис ток ми 

ће мо на за пад , а ако Ср би ја кре не на за пад  Хр ват ска ће на ис ток. 
Ни кад и ниг де са Ср би јом. Да ље је по зна то: Хр ват ска је оти шла у 
на руч је не мач ко-ита ли јан ског на ци фа ши зма гра де ћи сво ју НДХ, у 
ко јој је Ср бе за де сио ге но цид, чи ји смо  на ста вак до жи ве ли  у гра-
ђан ском ра ту 1991-1995. го ди не. 

 Уз по моћ сво јих тра ди ци о нал них са ве зни ка: Не мач ке, Ва-
ти ка на, по том  и САД Хр ват ска је оку пи ра ла РСК и про те ра ла ви-
ше од 80% Ср ба са овог про сто ра. Од око 850 хи ља да Ср ба ко ји 
су жи ве ли на про сто ру СР Хр ват ске,1) да нас је оста ло 196 хи ља да, 
што је очи гле дан до каз  да су Ср би ет нич ки очи шће ни из Хр ват ске.

Да нас не ма Ма че ка да Хр ват ску окре не на су прот ну стра ну 
од Ср би је, али има до след не ма че ков це на че лу др жа ве ка да је реч 
о Ср би ма и Ср би ји. Њи хо ва по ли ти ка тра ди ци о нал но и ак ту ел но 
увек ће би ти про тив срп ска; у кон крет ном слу ча ју то зна чи: др жа ти 
Ср би ју по да ље од хр ват ског из бо ра-Европ ске уни је. Ни смо си гур-
ни да су срп ски др жав ни ци, ко ји су Ср би ју усме ри ли на за пад и 
ЕУ,  до вољ но про ни кли у су шти ну и зна чај хр ват ске по ли ти ке за 
срп ску евро у ниј ску бу дућ ност, ко ја се пре све га од но си на хр ват-
ско оце њи ва ње срп ске по доб но сти за ула зак у за јед ни цу европ ских 

1) Пре ма зва нич ној хр ват ској ста ти сти ци у Хр ват ској је 1991, би ло 582 хи ља де Ср ба (уз 
106 хи ља да Ју го сло ве на) а 201. го ди не 196 хи ља да. Пре ма по да ци ма СПЦ Ср ба у фе-
де рал ној Хр ват ској би ло је ви ше од 1 ми ли он, а пре ма ис тра жи ва њу еко но ми сте Сло-
бо да на Ко ма зе ца број Ср ба у Хр ват ској из но сио је 850 хи ља да. Ми смо узе ли као ре ле-
ван тан упра во овај по да так.
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на ро да; на пут пун по ни же ња. Раз у ме се, у ме ри са о бра зној ин те-
ре си ма во де ћих зе ма ља ЕУ-Не мач ке, Фран цу ске, Ен гле ске, ка да је 
Ср би ја и це на ње ног евен ту ал ног ула ска у ЕУ у пи та њу. Ов де по-
ла зи мо од сле де ће пре ми се: Циљ по ме ну тих за пад них зе ма ља ни је 
Ср би ја у ЕУ, већ раз би је на срп ска др жа ва са оте тим Ко со вом, Вој-
во ди ном и Ра шком обла сти. На срп ском  евро у ниј ском пу ту „без 
ал тер на ти ве“, по ка за ће се сва уте ме ље ност те зе Вал та за ра Бо ги-
ши ћа: „Што се гр бо ро ди вре ме не ис пра ви“. Хр ват ска је по ста ла 
чла ни ца Европ ске уни је упр кос чи ње ни ци да ни шта ни је учи ни ла 
ка ко би ели ми ни са ла по сле ди це ет нич ког чи шће ња над срп ским 
ста нов ни штвом. Огром не су  људ ске, ма те ри јал не и ду хов не жр тве 
срп ског – кра ји шког на ро да. Да под се ти мо на   по сле ди це ге но ци да 
и ет нич ког чи шће ња, од 1990-1995. го ди не, у РСК и РХ:

-про те ра но је ви ше од 500.000 Ср ба из Ре пу бли ке Срп ске Кра-
ји не и Хр ват ске или 80% од бро ја ко ји је та мо жи вео 1990, а ствар-
ни број ни ка да не ће мо са зна ти, јер не по сто је об ра ђе ни по да ци у 
УН, у Ре пу бли ци Хр ват ској и Ре пу бли ци Ср би ји.2) Ге не рал ни се-
кре тар УН Бу трос Га ли је у из ве шта ју Са ве ту без бед но сти 15. ма ја 
1993. го ди не на вео да је из Хр ват ске, из ве ћих гра до ва - За гре ба, 
Оси је ка, Спли та, Ри је ке - про те ра но 251.000 Ср ба, 

- стра да ло је  око 7.000 Ср ба у рат ним окр ша ји ма, а 15.000 
је ра ње них,3)

- око 2.300 се во ди као не ста ло, и не зна им се траг,
- за па ље но је и уни ште но 1.100 се ла и за се ла ка у ко ји ма су 

Ср би би ли ве ћи на,
- пре ма по да ци ма Срп ске пра во слав не цр кве, пре ко 30.000 

Ср ба при сил но је пре ве де но у ри мо ка то лич ку ве ру, што 
та ко ђе спа да у ге но цид не рад ње, јер се ра ди о при нуд ном 
пре ме шта њу из јед не  гру пе (ве ро и спо ве сти) у дру гу,

- у две вој но-по ли циј ске ак ци је хр ват ске др жа ве - „Бље сак“ 
и „Олу ја“, пре ко 35.000 стам бе них, стам бе но-по слов них 
и ин ду стриј ских обје ка та је опљач ка но, сру ше но и за па-
ље но,

- у пе ри о ду од 1990-1995. го ди не, на те ри то ри ји под хр ват-
ском кон тро лом, ми ни ра но је, за па ље но и уни ште но пре-
ко 15.000 обје ка та, ста но ва и ку ћа,

2) О стра да њу Ср ба у Хр ват ској на по чет ку 1990-их ви ди: Ду шан Мом чи ло вић, Новиге
ноциднадСрбимауХДЗХрватској, АБЦ Глас, Бе о град, 1993.

3) Ви ди де таљ ни је: Са во Штр бац, „Људ ски гу би ци на срп ској стра ни у ра ту и по сле ра та 
на под руч ју Хр ват ске и бив ше РСК 1990-1998. го ди не“, у : ИстинаоРепублициСрп
скојКрајини, Збор ник ра до ва I, (при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до ве-
за), Бе о град, 2008, стр. 453-469.
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- по кра де на је, за па ље на и уни ште на сва по крет на имо ви-
на у ку ћа ма, ста но ви ма, при вред ним и по љо при вред ним 
згра да ма -на ме штај, оде ћа, обу ћа, кућ ни при бор, при-
вред не ма ши не, ала ти, ауто мо би ли, ка ми о ни, трак то ри, 
ком бај ни и дру га по љо при вред на ме ха ни за ци ја, 

- уни ште но је 87 пра во слав них обје ка та и 45 па ро хи јал них 
до мо ва,

- оште ће но је 195 пра во слав них цр ка ва и дру гих вер ских 
обје ка та,

- по кра де на је и уни ште на сва цр кве на по крет на имо ви-
на -ико не, умет нич ке сли ке из ду хов ног жи во та, цр кве-
не збир ке, цр кве не књи ге, књи ге о кр ште ним, вен ча ним и 
умр лим ли ци ма, 

- уни ште но је на де се ти не шко ла, апо те ка, до мо ва кул ту ре, 
ве те ри нар ских и дру гих уста но ва - у ко ји ма су, углав ном, 
ра ди ли Ср би,

- на сто ти не хи ља да хек та ра при ват ног срп ског зе мљи шта 
је или за ра сло у ко ров или га об ра ђу ју хр ват ска до ма ћин-
ства – Ср би ма се не до зво ља ва да уђу у свој по сед,

-Ср би не ко ри сте на де се ти не хи ља да хек та ра шу ма и 
шум ског зе мљи шта,

- по кра де но је и уни ште но на де се ти не му зе ја, ет но по став-
ки и из ло жби с мо ти ви ма из исто ри је срп ског на ро да,

- уни ште ни су ме мо ри јал ни ан ти фа ши стич ки ком плек си из 
Дру гог свет ског ра та,

- уни ште на је и за па ље на сва при ват на до ку мен та ци ја, сли-
ке, све до чан ства, лич ни до ку мен ти, до ку мен ти о вла сни-
штву имо ви не, до ку мен ти и зна ме ња пре да ка, итд.

Споразумикојисенепримењују

У ме ђу вре ме ну је из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре-
пу бли ке Хр ват ске, у пе ри о ду од за вр шет ка ра та 1995. го ди не - и 
тра гич ног ег зо ду са срп ског на ро да , пот пи са но  ви ше би ла те рал-
них и мул ти ла те рал них спо ра зу ма. Кључ ни је Споразумонорма-
лизацијиодноса из ме ђу две др жа ве, пот пи сан 23. ав гу ста 1996. 
го ди не.

Овим би ла те рал ним спо ра зу мом се де фи ни шу гра ни це, су ве-
ре ни тет, те ри то ри јал ни ин те гри тет, мир но ре ша ва ње спо ро ва, по-
вра так прог на ног и из бе глог ста нов ни штва - њи хо ва имо вин ска и 
со ци јал на пра ва и пра ва из од ре да ба ме ђу на род ног пра ва, итд. Овај 
спо ра зум је, ме ђу тим, остао „мр тво сло во на па пи ру“ и ни до да на-
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шњег да на ни је оства рен. На про тив, њи ме је ле га ли зо ван ге но цид 
и ет нич ко чи шће ње хр ват ске др жа ве над срп ским на ро дом. 

             Чла ном 1. овог Спо ра зу ма пред ви ђе но је да:
„УГО ВОР НЕ СТРА НЕ ПО ШТУ ЈУ ЈЕД НА ДРУ ГУ КАО НЕ-

ЗА ВИ СНЕ, СУ ВЕ РЕ НЕ И РАВ НО ПРАВ НЕ ДР ЖА ВЕ У ОКВИ РУ 
СВО ЈИХ МЕ ЂУ НА РОД НИХ ГРА НИ ЦА“.4)

Чла ном  7. став 1. овог Спо ра зу ма де фи ни са на је оба ве за уго-
вор них стра на у по ступ ку по врат ка прог на них, из бе глих и про-
те ра них ли ца . Ов де сто ји: „Уго вор не стра не оси гу ра ће усло ве за 
сло бо дан и без бе дан по вра так из бе гли ца и прог на ни ка у њи хо ва 
пре би ва ли шта или дру га ме ста ко ја сло бод но иза бе ру. Уго вор не 
стра не оси гу ра ће тим ли ци ма вра ћа ње у по сед њи хо ве имо ви не, 
од но сно пра вич ну на кна ду“.5)

Та ко ђе, у чла ну 7. став 6. пред ви ђе но је: „У ро ку од 6 ме се-
ци од сту па ња на сна гу овог спо ра зу ма, уго вор не стра не скло пи ће 
спо ра зум о на кна ди за сву уни ште ну, оште ће ну или не ста лу имо-
ви ну. Тим спо ра зу мом утвр ди ће се по ступ ци оства ри ва ња пра ва на 
пра вич ну на кна ду ко ји не ће укљу чи ва ти суд ске по ступ ке“.6)

До да нас уго вор не стра не ни су скло пи ле спо ра зум о на кна ди 
ште те и пра вич ној на кна ди јер то ни је од го ва ра ло Хр ват ској, а срп-
ска стра на не чи ни ни шта да при во ли дру гу уго вор ну стра ну на ак-
тив ну рад њу. У слу ча ју скла па ња овог спо ра зу ма Хр ват ска би би ла 
ду жна да ис пла ти огром не сво те нов ца за уни ште ну, оште ће ну или 
не ста лу по крет ну и не по крет ну имо ви ну.

Срп ски др жав ни ор га ни ни шта не чи не да ин тер на ци о на ли зу-
ју про блем про те ра ног срп ског ста нов ни штва и за тра же до след ну 
при ме ну Спо ра зу ма о нор ма ли за ци ји. За ми сли мо шта би  све чи-
ни ла Хр ват ска про тив Ср би је, да је из Ср би је прог на но не ко ли ко 
сто ти на хи ља да Хр ва та. Па, Хр ват ска не би оста вља ла Ср би ју ни-
је дан дан на ми ру – тра жи ла би про тив Ср би је при ме ну нај стро-
жих ме ра у Са ве ту без бед но сти, дру гим ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма и код сво јих са ве зни ка на За па ду. Ср би ја, с дру ге стра не, не 
чи ни ни шта про тив Хр ват ске, чак ни ме ди ји у Ср би ји не спо ми њу 

4) Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу СРЈ и РХ, Члан 1.
5) Ви ди ши ре: Ми ло рад Бу ха, „Спо ра зум о нор ма ли за ци ји од но са из ме ђу Са ве зне Ре пу-

бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске“,  у : ИстинаоРепублициСрпскојКрајини, 
Збор ник ра до ва, (при ре ди ли др Мом чи ло Су бо тић и др Бран ко На до ве за), Бе о град, 
2008, стр. 498.

6) Исто, стр. 499.
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хр ват ски зло чин ге но ци да над срп ским на ро дом, ни онај у Дру гом 
свет ском ра ту, ни овај од 1990. до 1995. го ди не.

ХрватскатужбазагеноцидпротивСрбије7)

На про тив, Хр ват ска је, усред НА ТО бом бар до ва ња Ср би је 
1999, за рад оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је, под не ла ту жбу про тив Ср-
би је за ге но цид Ме ђу на род ном су ду прав де , сма тра ју ћи да је на-
сту пио мо ме нат  „ко нач ног“ ре ше ња срп ског пи та ња, тј. за вр шни 
чин у про це су ра ср бљи ва ња Бал ка на.

Хр ват ској ни то ни је би ло до вољ но- јер Ср би ја је ипак пре жи-
ве ла. Са мо не у пу ће ни у срп ско-хр ват ске од но се, да се за др жи мо на 
тој ква ли фи ка ци ји, мо гли су пред ло жи ти Хр ват ску а не Че шку као 
ње ног про тив кан ди да та, у са став не стал них чла ни ца Са ве та без-
бед но сти УН-а. То је учи ни ла Вла да Ср би је и тај нео бја шњив по-
сту пак  се ту ма чи као из раз до бро су сед ске са рад ње и раз у ме ва ња. 
Оче ки ва ло се ваљ да да ће тај чин со ли дар но сти омек ша ти „ бив шу 
бра ћу“, да и они по ву ку ре ци про чан по тез у ви ду по вла че ња ту жбе 
за ге но цид или да поч ну при ме њи ва ти Спо ра зум о нор ма ли за ци ји 
од но са. Ни шта од то га!  На про тив! Хр ват ска се свр ста ла у др жа ве 
ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва8), пре кр ши ла Спо ра зум о нор-
ма ли за ци ји од но са са Ср би јом, гру бо на ру ша ва ју ћи су ве ре ни тет и 
те ри то ри јал ни ин те гри тет  Ср би је.

Хр ват ска је, да кле, под не ла ту жбу за ге но цид про тив Ср би је,9) 
при зна ла не за ко ни ту не за ви сност Ко со ва, гру бо се ме ша у пи та ње 
Вој во ди не, ни шта не чи ни по пи та њу по врат ка про те ра ног срп ског 
ста нов ни штва у Хр ват ску и оства ре ња њи хо вих људ ских и по ли-

7) Ви ди ши ре: Мом чи ло Су бо тић, „Са вре ме ни хр ват ско- срп ски од но си: ту жба и про тив-
ту жба за ге но цид“, Политичкаревија, 2/2010, стр. 305-334, ИПС, Бе о град, 2010.

8) Као од ла зе ћи пред сед ник Хр ват ске Стје пан Ме сић је још јед ном де мон стри рао сво ју 
и хр ват ску ан ти срп ску по ли ти ку, по се тив ши 7. ја ну а ра 2010. го ди не  не ле гал не ин-
сти ту ци је НА ТО др жа ве Ко со во. Том при ли ком је ре као: „С по себ ним за до вољ ством 
обра ћам се да нас, при го дом пр вог слу жбе ног по сје та јед но га хр ват ског пред сјед ни ка 
Ре пу бли ци Ко со во, чла но ви ма нај ви ше га пред став нич ко га ти је ла нај мла ђе др жа ве не 
са мо ре ги је, не го и Евро пе, у исто ври је ме и др жа ве нај ста ри јег на ро да ово га ди је ла 
Ста ро га Кон ти нен та“. Иако га бе о град ски ре жим до жи вља ва као парт не ра у ре ги ји и 
у евро-атлант ским ин те гра ци ја ма, Ме си ће ва по ру ка из При шти не ви ше је не го ја сна 
- као што је 90-их раз гра ђи вао СФРЈ, же ља му је  да то исто учи ни и са Ср би јом и он 
то не кри је. Сре ди ном ја ну а ра 2010.  Ме сић је је из ја вио да би у слу ча ју да Ре пу бли ка 
Срп ска одр жи ре фе рен дум  ко јим би се на ру шио Деј тон ски спо ра зум, по слао вој ску у 
Ре пу бли ку Срп ску и пре се као ко ри дор код Брч ког.

9) Као све док у ту жби про тив Ср би је на ћи се и Со ња Би сер ко, пред сед ни ца Хел син шког 
од бо ра у Ср би ји.
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тич ких пра ва, на про тив, уки да њи хов је зик и пи смо и на ста вља 
ва жан др жав ни по сао  - про те ри ва ње пре о ста лих Ср ба.

ЗабранаћирилицеихапшењеСрба
–ЕУнежелидакоментарише

По сле из ве сног за тиш ја у срп ско-хр ват ским од но си ма, на ини-
ци ја ти ву спољ них фак то ра, а у ци љу нор ма ли зо ва ња од но са и ре-
ша ва ња спор них пи та ња, уче ста ли су су сре ти хр ват ских и срп ских 
пред став ни ка. Али сви про бле ми су и да ље на сто лу; Хр ват ска се 
ни за јо ту ни је по ме ри ла у ре ша ва њу про бле ма прог на ног срп ског 
ста нов ни штва: ра зним ад ми ни стра тив ним и прав ним по ступ ци ма 
оне мо гу ћа ва по вра так срп ског ста нов ни штва; мно ги по врат ни ци 
из ло же ни су при во ђе њи ма, хап ше њи ма, кон стру и са ним оп ту жни-
ца ма, пре би ја њи ма, уби стви ма. Без об зи ра што је до не ла За кон о 
ам не сти ји Хр ват ска сва ко днев но про ши ру је спи сак „срп ских рат-
них зло чи на ца; срп ском ту жи ла штву је по сла ла нај пре спи сак од 
900 ли ца над ко ји ма се во ди ис тра га, ко ји су оп ту же ни или осу ђе-
ни, а за тим је пре не ко ли ко ме се ци по сла ла дру ги, про ши ре ни спи-
сак са 1557 осум њи че них, оп ту же них и осу ђе них за на вод не рат не 
зло чи не. То је спи сак без кра ја јер га Хр ват ска стал но до пу ња ва.10) 
У ме ђу вре ме ну хап си и за тва ра Ср бе ко ји ни су на том спи ску. Хр-
ват ска је то учи ни ла не по сред но пред ула зак у ЕУ, ша љу ћи та ко 
по ру ку Ср би ма да су у Хр ват ској не по жељ ни, те да по сто је и тај ни 
спи ско ви. Ако ра чу на мо да је про сеч на по ро ди ца че ти ри чла на (с 
об зи ром да су у пи та њу ли ца та квих го ди шта) он да до би ја мо број 
од 6.000 љу ди ко ји стра ху ју од по врат ка на сво ја ог њи шта у Хр ват-
ској. Уко ли ко по сто је до дат ни тај ни спи ско ви, а си гур но по сто је, 
број оних ко ји се ни ка да не ће вра ти ти је за три до че ти ри пу та 
ве ћи.11)

Исти циљ - про те ри ва ње Ср ба из Хр ват ске и ко нач но ре ше ње 
„срп ског пи та ња“ у Хр ват ској - има и „игра“ око ћи ри ли це у Ву ко-
ва ру и ди љем Хр ват ске. Ову „игру“ Европ ска уни ја не же ли да ко-
мен та ри ше, иако се ра ди о дис кри ми на ци ји ма њин ских пра ва – као 

10) Не дав ном ак ци јом хр ват ске по ли ци је у Тр пи њи је ухап ше но и за тво ре но 12 Ср ба оп-
ту же них за на вод ни рат ни зло чин. Ни ко од њих ни је на по ме ну том спи ску. Власт у 
Бе о гра ду на све то ћу ти.

11) Ви ди: Са ша Фран ци сти, „Кон ти ну и тет ет нич ког чи шће ња“, Пе чат, 9. ав густ 2013, стр. 
22.
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про кла мо ва них вред но сти  ЕУ, сво де ћи све на пи та ње уну тра шњег 
за ко но дав ства и уну тра шњих  од но са у Хр ват ској. 

Хр ват ска, ко ја је у ду го ви ма до гу ше,  ду гу је срп ским пен зи о-
не ри ма са под руч ја РСК 81 за о ста лу пен зи ју. Број тих пен зи о не ра 
је 47. 000 а из нос за о ста лих пен зи ја ве ћи од ми ли јар ду евра. Ово 
су огром на сред ства и мо же мо са мо за ми сли ти шта би Хр ват ска, 
за јед но са сво јим па тро ни ма, све ра ди ла кад би јој Ср би ја ду го ва ла 
то ли ки но вац.

Ово ме тре ба до да ти и сле де ће. Вред ност  про це ње не срп ске 
имо ви не у Хр ват ској је око 1,8 ми ли јар ди евра, у тај збир ула зи 
ви ше од 400 пред у зе ћа ко ја су пре рас па да СФРЈ има ла имо ви ну 
у Хр ват ској, што на Ја дра ну, што у уну тра шњо сти. Та ко ђе, ту је и 
85.000 ку ћа и ста но ва Ср ба из Хр ват ске и гра ђа на Ср би је. Те ку ће 
и ста но ви су углав ном усе ље ни и при ва ти зо ва ни. С дру ге стра не, 
Хр ват ска од Ср би је по тра жу је не крет ни не у вред но сти од око 800 
ми ли о на евра. 

 Спор на пи та ња са Хр ват ском ће се са мо про ши ри ва ти.  Ср-
би ја је, на жа лост, про пу сти ла да усло вља ва учла ње ње Хр ват ске  у 
ЕУ ис пра вља њем не прав де пре ма Ср би ма, уко ли ко би то уоп ште 
има ло не ког ути ца ја код За па да, ко ји је  по мо гао хр ват ску  ге но-
цид ну ак ци ју про те ри ва ња Ср ба. Ова ко, ЕУ ће пре ко Хр ват ске и 
ње них ин си сти ра ња на по ни жа ва њу Ср би је, усло вља ва њем да се 
су ди Ср би ма за из ми шље не зло чи не, уз про те ри ва ње пре о ста лих 
Ср ба из Хр ват ске,12)  Ср би ју стал но др жа ти у по зи ци ји крив ца и 
ду жни ка,  по да ље од члан ства  ЕУ. Не тре ба сум ња ти да ће ЕУ, 
тј. ње не во де ће зе мље, по пут Не мач ке, ову по ли ти ку и по ма га ти и 
под сти ца ти. То је нај бо љи до каз да Ср би ји и Ср би ма ни је ме сто у 
овој ан ти срп ској тво ре ви ни. Срп ске вла сти не ви де да по но во ра ди 
ста ра ко а ли ци ја на ли ни ји За греб-Са ра је во-При шти на, на гу ше њу 
Ср би је и Ср ба, до пот пу ног њи хо вог не стан ка. То је це на ула ска у 
ЕУ у ко ју хр ли срп ски по ли тич ки еста бли шмент.

12) У на ме ри да уни шти сва ки траг ко ји би под се ћао на Ср бе Хр ват ска ме ња име на на се ља, 
се ла и ге о граф ских пој мо ва ве за них за срп ску исто ри ју. Бив ши хр ват ски пред сед ник 
Стје пан Ме сић из ја вио је у Је ру са ли му 2008, да би ра до до зво лио да се у Хр ват ску вра-
ти 200.000 Ср ба „али се то ме про ти ви мој хр ват ски на род“. Зна чи да се за по се да ње срп-
ских ку ћа, ста но ва, при вред них обје ка та и пљач ка срп ске не по крет не имо ви не сма тра 
нео ту ђи вим хр ват ским пле ном! Је ли то мо гу ће? Из гле да да је мо гу ће. На осно ву ова-
кве из ја ве Стје па на Ме си ћа, мо же се (без зло бе) за кљу чи ти да од ли ке хр ват ске др жа ве 
у од но су на ону из Дру гог свет ског ра та ни су про ме ње не. Ви ди: Ср бо љуб Жи ва но вић, 
Реч на го ди шњи ци стра да ња  Ср ба, Је вре ја и Ро ма у хр ват ском ло го ру смр ти Ја се нов цу, 
Ба ња Лу ка, мај 2005.
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Све у све му, сти че се ути сак да се  Хр ват ској ис пла тио зло чин 
учи њен над срп ским на ро дом. Без ика квих ствар них оба ве за пре-
ма прог на ним Ср би ма Хр ват ска је при мље на у члан ство Европ ске 
уни је.  Осим то га до би ла је  и ва жан за да так, сли чан оном из 19. 
ве ка, ка да је за по тре бе  Ва ти ка на и Бе ча ра ди ла  на аси ми ло ва њу 
и по ни шта ва њу Ср ба. Овог пу та Хр ват ска тре ба да од и гра уло гу 
ри гид ног фил те ра за евен ту ал но про пу шта ње Ср би је у дру штво 
Европ ске уни је. На ста ви ће та ко Хр ват ска сво ју не при ја тељ ску 
по ли ти ку пре ма Ср би ји и Ср би ма.  А Евро па не ће ин тер ве ни са-
ти због хр ват ске ан ти срп ске по ли ти ке, на про тив, ин тер ве ни са ће 
да за шти ти сво ју но ву чла ни цу, а про тив Ср би је. Да ће та ко би ти 
све до чи  и европ ска ме ра око по вла шће ног ца ри ње ња хр ват ских 
ци га ре та у Ср би ји. Не тре ба се за ва ра ва ти, Евро па је на пра ви ла 
упра во ову и ова кву Хр ват ску, ко ја је про те ра ла и да ље про те ру је 
пре о ста ле Ср бе из Хр ват ске. То ни је те шко ви де ти. При хва тљи ва 
је те за исто ри ча ра Ми ло ра да Ек ме чи ћа ко ја гла си: „ „Наш ула зак у 
ЕУ из гле да да је ка зна, а не оства ре ње пра ва на по ште не до го во ре“ 

 Не за до вољ ни еко ном ском си ту а ци јом, фру стри ра ни учин-
ко ви то шћу нео ви сне Хр ват ске, след бе ни ци уста шке по ли ти ке у 
Хр ват ској свој бес по но во устре мљу ју на Ср бе. У Ву ко ва ру, За гре-
бу, Спли ту, Ри је ци, Уд би ни13) и дру гим гра до ви ма Хр ват ске раз би-
ја ју та бле на срп ским уста но ва ма ис пи са не ћи ри ли цом. Ћи ри ли ца 
је са мо из го вор да се оте ра ју Ср би. У тим сво јим ан ти срп ским ак-
ци ја ма има ју пре ћут ну, па и отво ре ну по др шку вла сти,14)и по себ но 
цр кве на че лу са кар ди на лом Јо си пом Бо за ни ћем. Штаб за од бра ну 
хр ват ског Ву ко ва ра про гла сио је Ву ко вар гра дом од по себ ног пи-
је те та и из ба цио ћи ри ли цу из јав не упо тре бе. Ова цр кве но-до мо-
љуб на ко а ли ци ја пред ла же да се дво је зич не та бле мо гу ис ти ца ти 
са мо у ме сти ма у ко ји ма Ср би чи не ви ше од 50% ста нов ни штва, и 
по кре ну ли су ини ци ја ти ву да се пи та ње ћи ри ли це, тј. пи та ње пре-
о ста лих Ср ба од лу чи ре фе рен ду мом. То ће би ти де ли ка тан тест за 
хр ват ску  европ ску про миџ бу јер пред ла га чи ве ру ју да је за про те-
ри ва ње ћи ри ли це и Ср ба ве ћи на Хр ва та. С дру ге стра не, пред став-

13) Ски ну та та бла са ћи ри лич ним и ла ти нич ним нат пи си ма на згра ди СКД „Про свје та“ у 
За гре бу, као и са Ин фор ма тив но кул тур ног цен тра „Ни ко ла Те сла“ у Уд би ни.

14) Хр ват ски ми ни стар Пре драг Ма тић има пу но раз у ме ва ње за из гон ћи ри ли це, јер Ср би, 
ка ко ка же, ни су у до вољ ној ме ри по ка за ли сво ју ло јал ност хр ват ској др жа ви. То ка же 
ми ни стар тзв ле ве оп ци је, шта тек оче ки ва ти од ХДЗ-ов ске и пра ва шке опо зи ци је.



- 76 -

ХРВАТСКАНАПУТУСРБИЈЕУЕВРОПСКУУНИЈУ.МомчилоСуботић

ни ци Ср ба из Ву ко ва ра и Хр ват ске узда ју се у устав ни суд Хр ват-
ске, јер се ра ди о про тив у став ној ак ци ји хр ват ских „до мо љу ба“.15)

За од но се Ср би је и Хр ват ске , хр ват ски књи жев ник, Игор Ман-
дић, сма тра да су јад ни, раз ру ше ни, по ни же ни, упр кос не ким еко-
ном ским и при вред ним ве за ма... јер се „уста ши ја про бу ди ла, ни је 
ни за спа ла, ни би ла по ко па на, ка ко смо ми сли ли, и тај гро зни еле-
мент ро ва ри у хр ват ском на ци о нал ном би ћу, та ко да ће уни шти ти и 
са мо то би ће. ...Ста ра уста ши ја и нео у ста ши ја су исти рак-фе но мен 
у Хр ват ској, и во де нас у ле тар но ста ње, у смрт ност.16)

 Али, из гле да да власт у Ср би ји и њен пред сед ник, бе зал-
тер на тив но опре де ље ни за ула зак у ЕУ, не при ме ћу ју по ме ну то 
ан ти срп ство у Хр ват ској. Пред сед ник Ср би је, То ми слав Ни ко лић,  
ре као је да је Ву ко вар  исто риј ски и ет нич ки срп ски град, што је 
пот пу но тач но,  а он да се прав дао  да га хр ват ски пред сед ник ни је 
до бро раз у мео, од но сно да су но ви на ри кри во пре не ли ње го ву из-
ја ву. Тек по сле овог „об ја шње ња“ хр ват ски пред сед ник Иво Јо си-
по вић је, по сле го ди ну и по,  од лу чио да по се ти Бе о град.  

 Хр ват ска, због свог члан ства у ЕУ, са мо фин ги ра нор ма-
ли за ци ју од но са са Ср би јом. А у ства ри она не ма до бру  во љу да 
од но се са Ср би јом по ста ви на здра ве те ме ље, јер би та да до ве ла у 
пи та ње основ ну вред ност „до мо вин ског“ ра та, а то је  из гон Ср ба и 
ства ра ње етич ки чи сте и ка то лич ки је дин стве не хр ват ске др жа ве. 
Та квој по ли ти ци не иде у при лог по вра так Ср ба  и по ли тич ко-прав-
но и со ци јал но кон со ли до ва ње њи хо вог по ло жа ја. С дру ге стра не, 
Ср би ји је у ин те ре су да се по пра ви по ло жај пре о ста лих Ср ба у 
Хр ват ској; прем да у том сми слу Ср би ја чи ни ма ло или ни ма ло. Не 
же ли, ваљ да,  да „љу ти“ Хр ват ску од ко је јој за ви си ула зак у ЕУ. То, 
ме ђу тим по спе шу је про цес ко ји се иона ко у Хр ват ској не сме та но 
од ви ја – а то је про цес аси ми ла ци је и хр ва ти за ци је пре о ста лих Ср-
ба. Са мо у то ку гра ђан ског ра та 1991-1995. по ка то ли че но је ви ше 
од 30.000 Ср ба.17)

15) 70% Хр ва та је за про те ри ва ње ћи ри ли це, пре ма све до че њу до пи сни ка Но во сти Јо си па 
Кер бле ра.

16) Игор Ман дић, „Ћи ри ли ца је са мо из го вор да се оте ра ју Ср би“, Но во сти, 13. ок то бар 
2013, стр. 3. Ман дић је још ре као: „Лич но, ћи ри ли ца је мо је ин тим но пи смо, као и ла ти-
ни ца, знам га од нај ма њих но гу, и уоп ште не раз ли ку јем шта чи там на ла ти ни ци, а шта 
на ћи ри ли ци“. На кон  овог ин тер вјуа био  је же сто ко ме диј ски на пад нут у Хр ват ској.

17) Ово су по да ци Епар хи је за гре бач ко-љу бљан ске, ко ји се од но се са мо на рат ни пе ри од. 
Мно го је до ка за да је овај про цес ка то ли че ња и хр ва ти за ци је на ста вљен и по сле ра та 
не сма ње ном же сти ном, али о  то ме још не ма мо пре ци зних по да та ка.
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Хрватскао(у)цењујеподобностСрбијезаЕУ

То је кон текст за раз у ме ва ње две ди ја ме трал но су прот не из-
ја ве, ко је су да ли дво ји ца пред сед ни ка,  срп ски и хр ват ски, при-
ли ком не дав ног су сре та у Бе о гра ду. То ми слав Ни ко лић: „Ср би ја 
ни је не при ја тељ ни ко ме, па ни Хр ват ској. Ср би ја би же ле ла да бу де 
при ја тељ сви ма, па и Хр ват ској... Ми слим да је ста ње ме ђу др жав-
них од но са бо ље не го што је ика да би ло, за то што је ис кре ни је 
не го што је ика да би ло!“. За ова кву из ја ву Ни ко лић не ма ни јед ног 
до ка за, има са мо су прот не; од но си су ло ши. С дру ге стра не, Јо-
си по вић су ко бе око ћи ри ли це ви ди као „ма ни фе ста ци ју ге не рал но 
по ре ме ће них ме ђу на ци о нал них од но са“. У ка квој су ве зи ове две 
из ја ве? Јед на је очи глед но снис хо дљи ва, не и сти ни та и по ни жа ва-
ју ћа, а дру га аро гант на и не при ја тељ ска. Хр ват ско-срп ски од но-
си су крај ње по ре ме ће ни. Из Хр ват ске се про те ри ва њем ћи ри ли це 
про те ру ју пре о ста ли Ср би. У Хр ват ској је  спа ље но око 3  ми ли о на 
књи га штам па них ћи ри ли цом. О то ме је под на сло вом „Кул ту ро-
цид“ иза шла књи га Ан те Ле ша је, про фе со ра за гре бач ког све у чи-
ли шта, са Кор чу ле, ко ја је про мо ви са на и у Бе о гра ду, у ко јој он 
ис ти че ове стра шне по дат ке о па ље њу „срп ских књи га“, па ље ви ни 
ко ја се не би по сти де ла ни оне у Рај хста гу. Из уви ђав но сти, срп ски 
пред сед ник то ни је ни по ме нуо Јо си по ви ћу, као ни по ла ми ли о на 
про те ра них Ср ба. Али Јо си по вић је по ме нуо 40 ти су ћа Хр ва та из 
Ср би је, ко ји , ка ко је ре као, тре ба да се вра те на сво ја ог њи шта, 
иако су они сви од ре да про ме ни ли сво ја има ња са Ср би ма про те-
ра ним из Хр ват ске; и ни је их ни при бли жно то ли ко ко ли ко по ми ње 
Јо си по вић.18)

И док је срп ски пред сед ник по ка зао спрем ност за по вла че ње 
ту жбе за ге но цид, хр ват ски пред сед ник је остао не по пу стљив. Он 
је ре као да је ту жба про тив Ср би је у над ле жно сти вла де и да ће 
он по др жа ти од лу ку вла де ка ква год би ла. Ово ни је Јо си по ви ће во 
огра ђи ва ње или ис ти ца ње по мир љи ви јег ста ва. На про тив. Јо си по-
вић је  био је дан од ини ци ја то ра и ауто ра ту жбе про тив Ср би је.

 Ту жба Хр ват ске  за ге но цид је очи глед но не пре су шно вре-
ло хр ват ских зах те ва Ср би ји- злат ни руд ник за уце не, ко ји ма не-
ма бро ја. Хр ват ска као чла ни ца и са ве зник зе ма ља ЕУ има чврст 

18) Чак и жуп ни ци РКЦ у Сре му по ми њу ма њи број Хр ва та ко ји су оти шли у Хр ват ску , тј. 
25000 , а они то сва ка ко зна ју јер  су ру ко во ди ли ак ци ја ма за ме не ку ћа сво је па стве са 
кра ји шким Ср би ма.
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осло нац за сво је екс трем не  зах те ве, јер су то и зах те ви ЕУ јко јој 
ни је у пр вом пла ну при јем Ср би је у ЕУ не го ње но раз би ја ње. О 
то ме све до чи и зах тев Бри се ла да се ци га ре те из Хр ват ске уво зе 
по вла шће но, по че ти ри пу та ни жим ца рин ским та ри фа ма не го што 
су та ри фе  у ЕУ, чи ја је Хр ват ска чла ни ца, а због че га ни је ви ше у 
ЦЕФ ТА спо ра зу му.19) То је еко ном ски и прав ни скан дал, јер то зна-
чи сма ње ње при хо да у на шем бу џе ту, а по ве ћа ње хр ват ског бу џе та. 

На и ме, ту жбом Хр ват ска мак си мал но ма ни пу ли ше и уце њу је 
Ср би ју ко ја је  го то во од у ста ла од про тив ту жбе, без об зи ра што има 
не у по ре ди во ви ше до ка за да је хр ват ска др жа ва из вр ши ла ге но цид 
над срп ским на ро дом и да се ра ди о ре ци ди ву зло чи на из вр ше ног  
1941-1945. Ти ме Хр ват ска по ди же ле стви цу сво јих зах те ва пре ма 
Ср би ји, утвр ђу ју ћи је на три тач ке: потрагазанесталимосо ба-
ма- Хр ват ска ин си сти ра на 1 689 не ста лих ли ца ; процесуирање
оптуженихСр ба за на вод не зло чи не у Хр ват ској, ко ји су у нај ве-
ћем бро ју нај о бич ни ја кон струк ци ја хр ват ских пра во суд них ор га-
на, чи ји је циљ за стра ши ва ње Ср ба и њи хо во оне мо гу ћа ва ње да се 
вра те у сво је до мо ве, као и иг но ри са ње њи хо вих људ ских, со ци-
јал них, еко ном ских  и по ли тич ких пра ва20); повратаккултурног
благако је је од не то из Хр ват ске у вре ме ра та јед но је  од пи та ња 
на ко ме ин си сти ра хр ват ска стра на. Од 2002. до 2011. Хр ват ској је 
вра ће но  ви ше од 18.000 му зеј ских пред ме та и по крет них кул тур-
них до ба ра ко ја су у то ку ра та спа се на од уни ште ња и до не та у Ср-
би ју. Ра ди се о кул тур ним до бри ма срп ског на ро да и ње го ве СПЦ, 
ко је је скло ње но у Ср би ју у вре ме агре си је Хр ват ске на те ри то ри ју 
Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не. Исто ри чар умет но сти Ни ко ла Ку со вац 
ка же: „Вра ти ли смо им ви ше не го што смо сме ли. Кроз њи хов од-
нос пре ма ћи ри ли ци огле да се и њи хов од нос пре ма срп ском кул-
тур ном бла гу“. Ово је иона ко срп ско цр кве но и кул тур но бла го из 
Кра ји не. „А Хр ва ти са да то бла го тра же  да би га до крај чи ли. Са да, 

19) Анек сом Г Беч ког спо ра зу ма тре ба ло је да се ре ши пи та ње имо ви не срп ских фир ми у 
Хр ват ској. Ула ском Хр ват ске у ЕУ пре стао је да ва жи ре жим из ме ђу др жа ва ЦЕФ ТА 
спо ра зу ма, по ко јем су се ца ри ни ле хр ват ске ци га ре те, оне у окви ру кво та 10 од сто, а 
оне из ван кво та 15 од сто, а сад би као чла ни ца ЕУ тре ба ло да пла ћа сто пу од 57,6 од сто. 
Али Хр ва ти су се жа ли ли ЕК тра же ћи да се ССП адап ти ра, па је Ште фан Фи ле тра жио 
да Ср би ја при хва ти ове хр ват ске бе не фи те. И Ср би ја је то при хва ти ла. За што? Ваљ да 
за то што је Хр ват ска при зна ла Ко со во? Или што из ми шља оп ту жни це и хап си Ср бе 
ре дом!

20) У Ср би ји пре ма по да ци ма Ко ме са ри ја та за из бе гли це тре нут но има 42.000 Ср ба из Хр-
ват ске и Кра ји не.
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ка да би хр ват ски др жав ни врх и хтео да се по на ша ци ви ли за циј ски, 
не би мо гао од по ди вља лог на ро да“ –уве рен је Ку со вац.21)

 Оства ри ва ње ових хр ват ских зах те ва, као усло ва за по вла-
че ње ту жбе за ге но цид за Ср би ју ће зна чи ти „при ја тељ ство пу но 
по ни жа ва ња“22), ко је ће се на ста ви ти да љим усло вља ва њем Ср би је 
у  про це су ње ног при кљу че ња Европ ској уни ји. По ду гач ка је ли ста 
хр ват ско-бри сел ских зах те ва, ко је не мо же мо сад  ни да прет по ста-
ви мо, а ко је ће срп ска вла да, као и све до са да, при хва ти ти на пу ту 
без ал тер на ти ве. Пут ко јим За греб ме ри Бе о гра ду по доб ност је пут 
за раз би ја ње срп ске др жа ве. 

Ка ко ства ри сто је, ак ту ел на  власт у Ср би ји за ко ју „ЕУ не-
ма ал тер на ти ве“, што пред ста вља  пој мов ну, ло гич ку, по ли тич ку, 
ствар но сну и сва ку дру гу бе сми сли цу  о ко јој не тре ба тро ши ти 
ре чи, из гле да да ће  ис пу ни ти сва ки од ових кон стру и са них, ли це-
мер них и по ни жа ва ју ћих  хр ват ских зах те ва и са ма од у ста ти од ту-
жбе про тив Хр ват ске. 23) Све за рад фик ци је зва не – Европ ска уни ја. 

ГраницанаДунавуједнаодспорнихтачака
„пријатељствапуногпонижавања“

А хр ват ски зах те ви и усло вља ва ња, по др жа ни пре све га од Не-
мач ке, али и не ких   дру гих др жа ва ЕУ, би ће ин тен зи ви ра ни на ро-
чи то по пи та њу раз гра ни че ња са Ср би јом на Ду на ву. Ова гра ни ца, 
у ду жи ни од 145 ки ло ме та ра, код Апа ти на ни је раз гра ни че на. Спор 
је на стао ка да је Ср би ја и тра жи ла да ли ни ја раз гра ни че ња бу де по-
ву че на сре ди ном то ка ре ке Ду нав. Хр ват ска, ме ђу тим, ин си сти ра 
да гра ни ца бу де ли ни ја ко ја раз два ја ка та стар ске оп шти не. Хр ват-
ска твр ди да око 11.000 хек та ра зе мљи шта на ле вој оба ли Ду на ва, 
у Ср би ји, ка та стар ски при па да Хр ват ској, а 900 хек та ра на де сној, 
хр ват ској стра ни Ду на ва, ка та стар ски при па да Ср би ји. Срп ска 
стра на ис ти че не што дру га чи је чи ње ни це: Ср би ја сма тра да јој на 

21) Новости, „Су срет на вр ху хи ља ду про бле ма“, 13. ок то бар 2013, стр. 4.
22) Ви ди: Ни ко ла Вр зић, „При ја тељ ство пу но по ни жа ва ња“, Печат, 25. ок то бар 2013, стр. 

18-20.
23) У раз го во ри ма дво ји це пред сед ни ка би ло је ре чи са мо о хр ват ским жр тва ма и зах-

те ви ма; срп ски пред сед ник ни је свом хр ват ском ко ле ги по ме нуо еле мен тар на срп ска 
стра да ња: 7.000 уби је них и 15.000 ра ње них Ср ба , као и 2.300 не ста лих у хр ват ским 
опе ра ци ја ма „Бље сак“ и „Олу ја“.
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хр ват ској стра ни Ду на ва при па да 10.000 хек та ра, а Хр ват ској на 
срп ској стра ни 3.000 хек та ра.24)

Спор на под руч ја про те жу се од гра ни це са Ма ђар ском до Бач-
ке Па лан ке, а нај ви ше је спо ре ња око две аде: Ша рен град ске и Ву-
ко вар ске аде. Ко ми си ја фор ми ра на још 2001. го ди не ни је по сти гла 
ни ка кав ре зул тат.

Оно што је про бле ма тич но у  хр ват ском ста ву је сте чи ње ни ца 
да се Хр ват ска у вре ме свог про тив у став ног и на сил ног от це пље-
ња од СФРЈ по зи ва ла на та да шње ме ђу ре пу блич ке ад ми ни стра тив-
не ли ни је као на др жав не гра ни це. Ина че та ко му ни стич ка Ти то ва 
ли ни ја у мер ме ру, ни је би ла ни исто риј ска ни ет нич ка и из вр ше-
на је на ште ту Ср ба. Али ни ту гра ни цу, ко ју је Ар би тра жна ко-
ми си ја утвр ди ла, Хр ват ска не при зна је. Тра жи ви ше. Хр ва ти се у 
раз гра ни че њу са Ср би јом по зи ва ју на ка та стар ске књи ге из вре ме-
на Аустро у гар ске,  на ка та стар из 1878, и ка да би се на тај на чин 
по ву кла гра ни ца на Ду на ву, ко ји је вре ме ном ме њао ко ри то, би ло 
би нео п ход но по ди ћи не ко ли ко де се ти на гра нич них пре ла за јер би 
гра нич на ли ни ја на два де се так ме ста из ла зи ла на коп но, а за тим се 
вра ћа ла у во ду. „Хр ват ска се по зи ва на ка та стар а по зна то је да су 
фе у дал ци, вла сни ци зе мље по се до ва ли зе мљу с обе стра не Ду на ва. 
Мо гли би се она по зва ти и на То до ри ће во зе мљи ште по Вој во ди-
ни“.25)

Хр ват ска се, да кле, по зи ва сад је дан сад дру ги прин цип, од-
но сно на сту па без ика ка вих утвр ђе них и ме ђу на род но при зна тих 
прин ци па.  Хр ват ска не при зна је у све ту при хва ће но пра ви ло да 
гра нич на ли ни ја  иде сре ди ном ре ке. При род но је у ме ђу на род ном 
пра ву уоби ча је но да да гра нич на ли ни ја бу де по ву че на сре ди ном 
то ка ре ке, а не да пре ла зи на јед ну или дру гу стра ну. 

Иако  Хр ва ти по шту ју са мо прин цип сво ја та ња ту ђих те ри то-
ри ја, не тре ба га ји ти илу зи је у не ка кво ме ђу на род но пра во и прав-
ду. На и ме,  у слу ча ју Ме ђу на род не ар би тра же, има ју ћи у ви ду да је 
Хр ват ска по ста ла  чла ни ца ЕУ  и да је у њу при мље на као др жа ва 
ко ја је про те ра ла го то во цео је дан на род, тј. тре ћи ну сво је по пу-
ла ци је, у че му су јој по мо гле упра во кључ не др жа ве ЕУ,  као и 
чи ње ни цу да се од Ср би је „ на пу ту у ЕУ“, тра же стал ни уступ ци, 

24) Ви ди: Са ша Фран ци сти, „Ср би ја и Хр ват ска – спор на пи та ња“, Печат, 2. ав густ 2013, 
стр. 27.

25) Исто
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ни је ис кљу че но да ће и у овом слу ча ју Европ ска ко ми си ја ста ти на 
стра ну Хр ват ске.
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MomciloSubotic
CROATIAONTHEEUROPEANUNIONROADOFSERBIA

Resume
InthedawnofSecondWorldWaraleaderofCroats
VlatkoMacekdefinedthepositionofCroatianinfol
lowingwords:„IfSerbiagoesEast,wewillgoWest,
andifSerbiagoesWestCroatiawillgoEast.Never
andnowhere togetherwithSerbia.“Furthercourse
ofeventsiswellknown:Croatiawentintothearmful
of GermanItalian nazifascism building their Inde
pendent State of Croatia inwhich Serbs suffered a
genocyd, thecontinuationofwhichwewitnessed in
thecivilwar19911995.
In that continuation therewere expelledmore than
500.000SerbsfromRepublicofSrpskaKrajinaand
Croatia or 80%of the number of their population
wholivedthereupto1990;inthewarconflictsthe
rewerekilled7.000andtherewerewounded15.000
Serbs;about2.300oftheSerbsarestillconsideredto
bemissinganditisnotknownwheretheyare;there
wereburntanddestroyed1.100villagesandhamlets
inwhichtheSerbsweremajorityofthepopulation;
according to the data of SerbianOrthodoxChurch
morethan30.000Serbswereforcefullyconvertedto
RomanCatholicfaith,whichisalsoconsideredtobe
agenocidalact,becauseitisthewordaboutforceful
removing of one group (religion) into another one,
etc.
MeanwhileCroatiasignedanAgreementonnorma
lizationofrelationswiththeFederativeRepublicof
Yugoslavia.FirstarticleofthisAgreementwasrela
tedtoamutualrespectofsovereigntyandteritorial
integrity.Oneofkeypointsinitwasrelatedtothere
turnofexpelledSerbsandtheirhumanandcollecti
veethnicrights.However,thisAgreementhasstayed
only“adeadletter”andhasnotbeenaccomplished
uptothisday.CroatiaharshlybroketheAgreement
bothincaseofSerbia–becauseitrecognizedKoso
vo’sindependenceandafterthatitfiledalawsuitfor
genocideagainstSerbia,andincaseoftheexpelled
Serbsbecauseineverypossiblewayithinderedtheir
returntotheirhomes,itarrestedandmaltreatedand
killed the returnees and constructed and constantly
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expandedthelistsof“Serbscriminals”andhindered
consolidationofthestateofaffairsintheregion.In
fact,withthisAgreementthegenocideandethniccle
ansingoftheCroatianstateovertheSerbianpeople
waslegalized.
Incaseof theCroatian lawsuitofgenocideagainst
Serbia, for the crime of its Armywho expelled the
Serbs,almostanentirenation,fromKrajinaandCro
atia,CroatiaaccusedSerbia,whichsoundsunreali
stic.
On theotherhand,Serbian leadershipwho iscom
mittedtoEuropeanUnion“withoutalternative”has
beenbehavingconciliatorytowardCroatiaandinan
undiplomaticwayhasannounced that it isready to
withdrawitscounterchargeafterCroatiawithdraws
itslawsuitbeingconfidentthattheproblemsbetween
twostatesought tobesolved inapeacefulandde
mocraticway.Croatia,havingbecomeastatemem
beroftheEuropeanUnion,withastrongrelianceto
Germany,hasshowntowardSerbiaa“friendshipfull
ofhumiliation”,positioningitselfasakindofreferee
whoassesses(blackmails)Serbianonitswaytothe
EuropeanUnion.
Namely, with this lawsuit Croatia has manipulated
andblackmailedSerbiaasmuchaspossibleitcould
whenSerbiaalmostgaveuponitscounterchargede
spitehavingincomparablymuchmoreevidencethat
theCroatianstatecommittedgenocideoverSerbian
peopleandthatitwasrecurrenceofthecrimewhich
hadbeencommitted in19411945period.With this
CroatiaraisesthebarofitsdemandstowardSerbia,
determiningitinthreepoints:thesearchformissing
persons–Croatiainsistsonthenumberof1.689mis
sing persons; the prosecution of the Serbswho are
accusedoftheallegedcrimesinCroatia,whichare
inmostofthecasesanordinaryconstructionofCro
atian judiciarybodies, aimedat intimidationof the
Serbs and disabling them to return to their homes,
as well as ignoring their human, social, economic
andpoliticalrights;oneoftheissuesonwhichCroa
tiansideinsistsisalsothereturnofculturaltreasure
whichhadbeen takenoutofCroatia in the timeof
war.From2002to2011therewerereturnedtoCroa
tiamorethan18.000museumitemsandmovablecul
turalpropertywhichhadbeensavedfromdestruction
inthetimeofwarandhadbeenbroughttoSerbia.It
is theculturalpropertyofSerbianpeopleand their
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SerbianOrthodoxChurchwhichhadbeensheltered
inSerbiainthetimeofaggressionofCroatiaonter
ritoryoftheRepublicofSrpskaKrajina.Anarthisto
rianNikolaKusovacsaid:“Wereturnedtothemmo
rethanweshouldhavedone.Intheirrelationtoward
Cyrillicletterthereisreflectedtheirrelationtoward
Serbianculturaltreasure.”ItisSerbianchurchand
culturaltreasurefromKrajinaanyway.“Andnowthe
Croatsdemandthattreasuretofinishitoff.Noweven
iftheCroatianstateleadershipwouldwanttobehave
inacivilizedway,itcouldnotdoitduetotheenraged
people.”
CroatiansettingofconditionstoSerbiawillbecome
obvious in particular in case of determination of a
borderlineontheDanuberiver,becauseCroatiadoes
notacceptthemiddlepartoftheflowoftheDanube
tobetheborderlinewithSerbia,whichiscommonin
internationallawtheoryandpractice,anditreferred
to the cadaster of 1878,whenAustroHungary had
heldthelandonbothsidesoftheDanube.Inthisca
seCroatiaignoresAVNOJ’sborderlines,towhichit
referred in 1990’swithout any basis, because these
borderlinesareneitherhistoricalnorethnicones,nor
whichweredeclaredtobeinternationalborderlines
by theBadinterCommittee. Itwouldnotbe surpri
se if theSerbian leadership,beingblackmailedand
corrupted, in case of any International arbitration,
wouldbeforcedtoaccepttheCroatian/Germanblac
kmails.
Keywords:Croatia,Serbia,Agreementon thenormaliza
tion of relations, lawsuits of genocide,prohibition of the
Cyrillicalphabet,arrestofSerbs,Danubeborderline.

 Овај рад је примљен 5. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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Bо сна и Хер це го ви на је по след њих де це ни ја по при ште раз ли-
чи тих ин те ре са, а уло га и ра зни при ти сци САД-а, НА ТО-а и 

Европ ске уни је на про сто ру бив ше СФР Ју го сла ви је то ли ко су еви-
дент ни да се те шко мо же го во ри ти о „до бро вољ ном уче шћу у евро-
а тлант ским ин те гра ци ја ма“. На и ме, САД, НА ТО и Европ ска уни ја 
су „(по)ро ди ле“ БиХ као не за ви сну др жа ву у гра ни ца ма те ре пу-
бли ке док је би ла у са ста ву СФРЈ. Они си би ли и глав ни ре жи се ри 
гра ђан ског ра та у БиХ, глав ни за штит ник бо сан ско хер це го вач ких 

* На уч ни са вет ник
** Овај рад је настао у оквиру научног пројекта бр. 179009 који финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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му сли ма на и Хр ва та и у ве ли кој ме ри од ре ди ли су и ис ход ра та.1) 
По сле пот пи си ва ња ми ров ног спо ра зу ма у Деј то ну у САД-у, ство-
ре на је „не за ви сна БиХ“ у фор ми кон фе де ра ци је, ко ја се на ла зи под 
ме ђу на род ним про тек то ра том ми ров них вој них сна га под ко ман-
дом НА ТО-а. Го ди не 2004. НА ТО је бри гу о БиХ пре дао Европ ској 
уни ји, ко ја од та да во ди глав ну реч у овој фор мал но не за ви сној 
др жа ви.

По што су САД и Европ ска уни ја то ком ра та по др жа ва ле му-
сли ма не у БиХ, по сле ра та „из гле да ло је ло гич но да те же (му сли-
ма ни – З.М.) ка члан ству у ЕУ и НА ТО-у“.2) Но, по сле свих ис ку-
ста ва и про ба, са да се све стра не су о ча ва ју са по ли ти ча ри ма ко ји 
има ју дру га чи је при о ри те те, а оно што је не ка да из гле да ло ло гич но 
са да ви ше ни је.3)

Бо сна и Хер це го ви на је по след њих го ди на стал на ме та кри ти-
ке бри сел ске би ро кра ти је, иако је, бар пре ма ста во ви ма за пи са ним 
у раз ли чи тим до ку мен ти ма, при сту па ње Европ ској уни ји по ли тич-
ки при о ри тет ове др жа ве на ста ле раз би ја њем Ју го сла ви је. Аспи-
ра ци ја БиХ за сти ца њем пу но прав ног члан ства у ЕУ за сно ва на 
је на на вод ном „ши ро ком по ли тич ком кон сен зу су“. До не се не су: 
Де кла ра ци ја о спе ци јал ним од но си ма с ЕУ из 1998. и од лу ка Ви-
је ћа ми ни ста ра БиХ, Ре зо лу ци ја Пар ла мен тар не скуп шти не БиХ 
из 1999, као и Из ја ва пред сјед ни ка по ли тич ких стра на ка 2003. го-
ди не. Пар ла мен тар на скупшт на БиХ усво ји ла је за кључ ке пре ма 
ко ји ма, из ме ђу оста лог, по сто ји пот пу ни по ли тич ки кон сен зус да 
је члан ство БиХ у ЕУ нај ве ћи при о ри тет.4) Кру на све га је и усва-
ја ње Стра те ги је ин те гри са ња БиХ у Европ ску уни ју, 2006. го ди не. 
Но, по што је Стра те ги ја до ку мент ко ји по ста вља ци ље ве ко је тре ба 
оства ри ти до пу нор пав ног члан ства БиХ у ЕУ, за чу до у овом по ли-
тич ком до ку мен ту нисупредвиђенироковизаиспуњењетихциље

1)	 Бо	сния	и	Гер	це	го	ви	на,	ЕС	и	НА	ТО,	http://www.bygeo.ru/strany/bel	giya/1387-bo	sniya-i	er-
ce	go	vi	na-es-i-na	to.html,		3-04-2012.

2) Исто.
3) Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, Идентитет Европе – будућност муслимана у Европској

унији, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012.
4) Ви ди: СтратегијаинтегрисањаБиХуЕУ, април 2006. Ви је ће ми ни ста ра, Са ра је во, 

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%3Aosnove-
evropskih-integracija&Itemid=179&lang=bs  Уп ор. Изјав а  бр ој : 01-50-3 -180/04  од 18. 2.2-
004. к ојом п редседници  политич ких стран ака  које имају послан ике у  Па рламен та рн о ј 
 с купштини  Б иХ «потврђу ју  своју  сп ремност на  п олитички  конс енз ус и д аљу  демократи-
за цију Б ос не и Хе рцеговине у окв ир у  устав но г п ор етка, ради уласка у Европск у  унију  и  
Па ртнерс тв о  за мир».
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ва. На осно ву Стра те ги ја би ће из ра ђе ни пла но ви ко ји ће пре ци зно 
фор му ли са ти по ли ти ке и про гра ме по сек то ри ма. Под про гра ми ма 
тре ба под ра зу ме ва ти до ку мент ко ји ће утвр ђи ва ти ци ље ве, ак ци је, 
прав це, сред ства, но си о це ак тив но сти и ро ко ве за њи хо во оства-
ре ње у од ре ђе ној обла сти или сек то ру (нпр. Про грам пре во ђе ња 
acquiscommunautaire,5) Про грам усва ја ња acquiscommunautaire у 
до ме ну кон ку рен ци је, Про грам из ра де пре го ва рач ких по зи ци ја). 
На осно ву Стра те ги је и пла но ва би ће раз ра ђи ва ни го ди шњи про-
гра ми ак тив но сти по ин сти ту ци ја ма с пре ци зним ро ко ви ма њи хо-
вог спро во ђе ња.6)

Све, да кле, из гле да иди лич но. По сто ји кон сен зус свих ре ле-
вант них по ли тич ких су бје ка та, као и од лу ке над ле жних ин сти ту-
ци ја, да БиХ при сту пе ин те гра ци ји у Европ ску уни ју. Но, да ли је 
за и ста та ко? 

Ов де тре ба ви де ти ка ко, пре све га, бо сан ско хер це го вач ки му-
сли ма ни раз у ме ју европ ске ин те гра ци је. Уко ли ко не за ви сно са гле-
да мо по ли тич ку тра ди ци ју му сли ма на у БиХ, а по себ но уло гу Али-
је Изет бе го ви ћа и ње го ве Исламскедекларације у ства ра њу „са мо-
стал не БиХ“, ви де ће мо да по сто ји про блем раз ли чи тих мо ти ва за 
ин те гра ци је. На и ме, ка да се го во ри о БиХ у ЕУ тре ба зна ти да не ки 
му сли ман ски ли де ри то не до жи вља ва ју по ли тич ки искре но – већ 
ако се мо ра у Уни ју, он да се та мо иде - али не да би се евро пе и зо-
ва ли Бо шња ци, не го да би се ислам про ши рио по Евро пи.7) Мо тив 
је, очи глед но, ми си о нар ски у чи сто вер ском сми слу а не мо дер но 
по ли тич ки. Дру гим ре чи ма, пре ма та кви ма, му сли ма ни БиХ не же-
ле да раз ви ја ју гра ђан ски кон цепт Европ ске уни је, од но сно да из-
гра ђу ју европ ски иден ти тет и мо дер ну на ци ју, ка кве су осми сли ли 
за пад ни по ли ти ча ри, већ да Уни ју об ли ку ју по ислам ском мо де лу. 

 По ли тич ко на сле ђе и иде о ло ги ја му сли ма на у БиХ, пре ма 
Не на ду Ке ца мо ви ћу, ни је искре но усме ре но ка ин те гра ци ја ма у 
Европ ску уни ју. На и ме, му сли ман ски про грам у БиХ је за сно ван 
на Исламскојдекларацији Али је Изет бе го ви ћа, ко ји је ре и сла ми-

5) Појам	acquis communautaire  је	преузе	т	из	францус	ког	јез	ика,		а	о	значава	„укупно	з	ак	он-
ско	н	ас	леђ	е		ЕУ“	(д	ржава	чла	ни	ца		и		саме	ЕУ).	

6) СтратегијаинтегрисањаБиХуЕУ, апр ил  20 06 . Вије ће министара, Сараје во, 200 6.  h ttp://
ww w. ads.gov .ba/v 2/ in dex.p hp? option=com_content&v iew =article&id=2293%3Astrategija-
integri sanja- bo sn e-i-her ce go vine- u- evr op sku-un iju&c at id=56% 3 Aosn ove-evr opskih-inte gr-
acij a&Itemid =179&la ng=bs

7) Н енад Кецмано вић,  Рахметли Алија децени ју  касниј е, PressRS,  12 . новемб ар 2013, ст р. 
5. 
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зо вао му сли ма не Бо шња ке, по што су - ре кло би се, би ли фру стри-
ра ни кон вер тит ством пре да ка и изо ла ци јом у хри шћан ској Евро пи 
– прет ход но су би ли при хва ти ли марк си стич ку иде о ло ги ју СФР Ју-
го сла ви је, чи ме су од сту пи ли од ислам ских на че ла. Дру го, уме сто 
усва ја ња гра ђан ске на ци о нал не све сти Изет бе го вић је ус пео да му-
сли ма ни ма у БиХ уса ди у ср ца и ум са зна ње да при па да ју „ве ли кој 
за јед ни ци од 700 ми ли о на му сли ма на од Ма ро ка до Ин до не зи је“. 
Тре ће, оста вио је „Ислам ску де кле ра ци ју“ као ду го ро чан по ли тич-
ки про грам, ко ји на рад ном сто лу не др жи са мо ње гов син Ба кир.8)  

У усло ви ма ка да по ли тич ке пар ти је ни су по у зда не, САД и ЕУ 
се осла ња ју на не вла дин сек тор. Пре ма при зна њу са мих ак те ра у 
евро а тлант ским ин те гра ци ја ма, је дан од нај ва жни јих су бје ка та по-
пу ла ри за ци је ин те гра ци је у БиХ су не вла ди не ор га ни за ци је, а не 
по ли тич ке пар ти је, што мно го го во ри о по ве ре њу Ва шинг то на и 
Бри се ла у ов да шње по ли ти ча ре. Пре ма из ја ви ди рек то ра Ди рек ци-
је за европ ске ин те гра ци је у БиХ, Осма на Топ ча ги ћа, јед ну од глав-
них уло га у ин те гри са њу БиХ у Уни ју има ју не вла ди не ор га ни за-
ци је. „Ми у Ди рек ци ји за европ ске ин те гра ци је гле да мо на не вла-
ди не ор га ни за ци је као на парт не ра у по ди за њу свје сно сти гра ђа на 
о са мом про це су ин те гри са ња Бо сне и Хер це го ви не у Европ ску 
уни ју“.9) 

Успех про це са ин те гри са ња БиХ у ЕУ за ви си, пре ма ре чи-
ма ди рек то ра Ди рек ци је за европ ске ин те гра ци је у БиХ, Осма на 
Топ ча ги ћа, и од сте пе на по зна ва ња и раз у ме ва ња Европ ске уни је, 
ње ног устрој ства, ин сти ту ци ја, по ли ти ка, су шти не са мог Про це са 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, а та ко ђе и по зи ци ја вла сти БиХ, 
ње них од лу ка у ве зи са при кљу че њем у ЕУ. Од сек за про мо ци ју 
Ди рек ци је за европ ске ин те гра ци је је при пре мио Про грам ин фор-
ми са ња јав но сти о про це су европ ских ин те гра ци ја, ка ко би це ли 
про цес био што тран спа рент ни ји. Основ ни ци ље ви де фи ни са ни 
у Про гра му су сле де ћи: по ди ћи ни во зна ња о про це су европ ских 
ин те гра ци ја, при до би ти по др шку јав но сти и ство ри ти по зи ти ван 
став пре ма европ ским ин те гра ци ја ма, ус по ста ви ти оквир за са рад-
њу из ме ђу вла де и јав но сти и под сти ца ти ак тив но уче шће у де ба-
ти око усва ја ња европ ских стан дар да и бу ду ћег члан ства у ЕУ.10) 

8) Исто . У по р.: Зор ан  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/de-
fault.aspx?id=651&langTag=bs-BA

10) Исто.
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Ин сти ту ци ја са су прот ним про гра ми ма у БиХ не ма. То зна чи да је 
сва кам па ња око ула ска у ЕУ у БиХ крај ње јед но стра на, од но сно 
не де мо крат ска. 

Ако су све пар ла мен тар не по ли тич ке пар ти је БиХ искре но 
усме ре не ка ин те гри са њу БиХ у ЕУ, ка ко се то све до чи у ра зним 
де кла ра ци ја ма, ре зо лу ци ја ма и из ја ва ма, он да је за ни мљи во ка ко 
јед на од тих пар ти ја, Са вез за бо љу бу дућ ност БиХ и њен ли дер 
Фа хру дин Ра дон чић у свом ли сту пи ше о Уни ји.11) Тре ба, сва ка ко, 
под се ти ти на то да у Про грам ској де кла ра ци ји СББ БиХ пи ше „Пу-
но прав но члан ство у НА ТО-у и ЕУ су при о ри те ти вањ ске по ли ти ке 
БиХ“,12) али да ли и ове пар ти је? Ова „чуд на“ фор му ла ци ја на во ди 
на сум њу, јер Про грам ска де кле ра ци ја је пар тиј ски, а не др жав ни 
до ку мент, те би тре ба ло да сто ји „при о ри тет СББ БиХ“.

Ако је по ли ти ка ула ска БиХ у ЕУ оста ла не до ре че на, за ни-
мљи во би би ло ка ко се у том по гле ду по на ша ју бо сан ско хер це го-
вач ки ме ди ји, по себ но „Днев ни аваз“ 13) као је дан од нај чи та ни јих 
днев них ли сто ва.

У ана ли зи ра ном пе ри о ду „Днев ни аваз“ је об ја вио 50 чла на ка 
о Европ ској уни ји, а о Тур ској 12.

11) Лидер СББ БиХ, Фа хру дин Ра дон чић, ро ђен је 1957. го ди не у Под го ри ци, Цр на Го-
ра. Ра дио је као но ви нар, а у 23. го ди ни жи во та по стао је уред ник омла дин ског ли-
ста Цр не Го ре „Омла дин ски по крет“ из Ти то гра да. Од 1988. до по чет ка ра та у БиХ 
– 1992. го ди не је ра дио као цр но гор ски до пи сник за гре бач ког не дељ ни ка „Да нас“. Ра-
дон чић је 1990. го ди не об ја вио књи гу „10 000 да на ро би је“, од но сно, би о гра фи ју Аде-
ма Де ма ћи ја, Ал бан ца ко ји је у за тво ри ма бив ше СФР Ју го сла ви је про вео 28 го ди на 
због се па ра ти стич ких ста во ва, од но сно „бор бе за са мо стал ност Ко со ва и Ме то хи је“. 

 Го ди не 1991. осно вао је из да вач ку ку ћу „Аваз“. Го ди не 1993. по кре нуо је у Са-
ра је ву не дељ ник „Бо шњач ки аваз“, а две го ди не ка сни је је по кре нуо днев-
ни лист „Днев ни аваз“, ко ји му је 2009. го ди не до нео, ка ко је сам из ја вио 
за за гре бач ки „На ци о нал“, по ла ми ли јар де кон вер ти бил них ма ра ка до би ти.  

 По ли тич ку пар ти ју Са вез за бо љу бу дућ ност БиХ (СББ БиХ) ре ги стро вао је ок то бра 
2009. го ди не, а за ње ног пред сед ни ка иза бран је на кон гре су пар ти је одр жа ном, 5. ју на 
2010. у Са ра је ву. Ви ди:                  http://database.cin.ba/baza/biography.php?id=119

12) Програмска декларација СББ БиХ , Сара је во,  јун 2 010.  године,  ст р.  6 1. http://w ww.sbb-
bh .b a/uploa ds/Dokum en ti/ PROGR AM SK A%20DEKL ARACIJA .pdf

13) Рад и потпун иј ег увида  у  уређи вачку п олитик у  «Д невног а ваз а» пот ре бно је  видети  
и  с л еде ћи члан ак : Зора н Милошеви ћ/Алекс андра Миров ић , Етно- ко н фес ионални  
и дентитет  С рб а у «Д нев ном авазу »,  у  зборни ку : Националниидентитетирелигија, 
Инст и ту т за полити чке студи је , Беог ра д, 201 3, стр. 2 05-244.
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ТАБЕЛАбр.1:БројчланакаоЕУиТурској
% Број чла на ка

О Европ ској уни ји 80,64 50

О Тур ској 19,36 12

80,64

19,36

0 0

Број Чланака о ЕУ и Турској

О	ЕУ

ТАБЕЛАбр.2:СтавовиауторачланакаоЕУ

+ (у %) 0 (у %) - (у %)
14 38 48

Ставови аутора чланака о ЕУ
14

38

48

0

Позитивно

Неутрално

Негативно
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О Тур ској „Аваз“ је пи сао до ста ма ње, у све га 12 чла на ка, али 
углав ном у по зи тив ном кон тек сту.

ТАБЕЛАбр.3:СтавовиауторачланакаоТурској
+ (у %) 0 (у %) - (у %)
58,33 33,34 8,33

Ставови аутора чланака о Турској

58,33

33,34

8,33 0

Позитивно

Неутрално

Негативно

Ста вови аут ора члан ак а о  Европ ск ој  унији су  домин ан тно 
негатив ни,  а општа одлика  ових т екс тов а је да је  Ун ија  пред ст-
ављ ена ка о  „н асилни чка политич ка тв ор евина“  ко ја БиХ  „ удара 
 ша ма ре“, од носно ко ри ст и политику  „штап а и ша рг арепе“, п ри 
чему чешће пос еже за  штапом.

БиХиЕвропскаунија

У  «Д невном авазу »  од 14.  с еп тембра 2 01 3. го дине  анал изира се 
 пи тање повратка в из а  за  г рађане  БиХ «збогнеиспуњавањауслова
запридруживањеЕУ»; дакле, као к азнена  ме ра. «Иако је  Европски 
 парламе нт (ЕП )  пр ије два да на  усво јио мех ан изам за вра ћа ње виз-
но г реж има,  он ни  у  ком слу чај у  не ће б ити  по кре ну т ове го ди не,  
са зна је  «Днев ни аваз ».14) П осле о длу ке  ЕП, она  мо ра  б ити  при хва-
ће на  на  Већ у ми ни ст ар а ЕУ, па  ми нис три ма пра во су ђа,  па но ви 
 са ста на к. ..  Због   то га  се и зв ори но ви на ра  Н ау мо вић а на да ју  да  с е 
проц еду ра  мо же тек за вр ши ти  кр ајем го ди не,  а ли има  и  до да них 
 «ох ра бруј ућ их» ч иње ни ца. Пон ов но  ув ође ње  ви за, ип ак , не ће ре-

14) С. Нау мов ић, «ЕУ ништа не добива  враћањем  виза», Дневниаваз, 14 .  се птембар 2013 , 
 ст р. 4.
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ши ти зах те ве гра ђа на из Б иХ  за азил, а  у з то б и и по вра так н а п ређ-
ашњи ви зн и ре жи м предст авља ло и крш ење  љу дских пра ва.

 Као екс клу зи вни  текст «Аваз »  је 13 .  сеп тем бра  2013. го-
дин е об јав ио  и нтер вју  с а евро пс ким ком еса ром Ште фа ном 
 Фи ле ом  у  к оме је  овај ев ро пски по ли ти чар из нео «п рец изн а 
о че ки вањ а» од  од  б ос ан ско хер цег ов ач ких по лит ич ара. 

Та оче кив ањ у су с ле де ћа: д а БиХ спр ове де пре су ду  « Се јдић 
 –  Фин ци»15), п ри ла го ђа ва њу тр гов ин ск ог  д ела Спор азу ма  о  стаб-
или за ци ји  и  при др ужи ва њу по сле  при сту па ња Х рв ат ске ЕУ,  за тим 
сле ди фор ми ра ње усло ва  з а чланс тво  у Уни ји .16)

По ло ви ном сеп темб ра , тач ни је 13 .  9. 201 3. го дин е «Ава з»  до-
но си  чл а нак у ко ме оба ве шта ва  чи та о це д а  су «О тво ре на вра та за 
 вра ћа ње  в иза», јер је Ев ро пски  пар ла мент са 328 г ла со ва  по сла ни-
ка  (2 57  је бил о п ро тив и  46 уз држ ано) п ри хв атио зах тев Е вроп ске 
ко ми си је  да се  ус во ји тз в. су спенз ив ни  мех низ ам, ко јим се  о мо гућ-
ава у п рв ом ре ду  вра ћа ње  ви зног  ре жи ма зе мља ма за пад ног Балк-
ана.17)  «Аваз» ј е  за ово  ок ри ви о Ро ме из Ср би је  и  Ма ке до ниј е, а  не 
сво је  п оли ти ча ре к ој и ни су «ис пу ни ли  д ат а обе ћа ња». БиХ ,  да под-
се ти мо , од 2 01 0. го дин е и ма без ви зни реж им а  са д ржав ма  Уни је.  

Е уфе ми ни сти ч ки  з ву чи и сл еде ћи  став неи ме но ва ног зва нич-
ни ка ЕУ, к ој и  твр ди да БиХ  ср ља  у изо ла ци ју,  а да уоп ште не ма 
ре чи о то ме  да Бри сел хо ће  да  ј е  изо лу је.  «Босн а и Хер це г ов ин а 
 све виш е  ср ља у сам ои зо ла циј у,  уп озо ре ње  је ви со ког зва нич ни ка 
Евро пс ке уни је. З ва нич ник ЕУ ис ти че да  ј е  на ша земљ а већ  по д 
санк ци јам а.»18) Дру гим  р ечи ма,  од го вор ност за у во ђе ње  санкц иј а 
 БиХ од стра не Уни је  пре ба цу је  се на БиХ.  « Не  р ади се  о  то ме да  
и  з амр зав а мо  им ови ну и с ме њуј емо нео дг овор не.  То ни је по сао 
Е вроп ске  униј е. Ра ди се о не чем  мно го г орем  – БиХ  је све в иш-
е и ви ше цр на ру па  н а  Бал ка ну. Н ама ни је у и нте рес у да у мор у 
Уни је  има мо  п ро сто р на ко ји  мо ра мо т р ош ит и  но вац да  би смо га 

15) Р ади  с е о томе д а пре ма важ ећи м  закон им а  у  БиХ ка нд идати з а председништво н е мог у 
б ити припадн ици  националних  м ањ ина. Сеј ди ћ  је Ро м,  а Финци Јев рејин и н е м огавши 
 да  се кандиду ју на  избори ма тужили  с у БиХ с уд у у Стр азбуру и добили  сп ор . После 
тога Б рисел  је  наложио пром ену Уста ва БиХ, ка о  и ент итета, ш то још н иј е ура ђен о.

16) Амил  Дучић, «Нека бх. челници држ е  д о части и  по кажу р езултат»,  Дневниаваз, 13.  9. 
2013.

17) С На умо вић, «Отворена врата за  в ра ћање виз а!», Дневниаваз, 13. с еп тембар 20 13. Стр. 
2.

18) С  Нау мовић, «Новац за БиХ послан на Косово»,  Дневниаваз,  12. септ емб ар 20 13, ст р. 
 2.
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за о би ла зи ли. Ми жел имо БиХ у ЕУ, али  БиХ не  ж ели у ЕУ ».19) Као 
пр имер  на во ди да ве ћи  д ео нов ца  ко ји је Б иХ  из гу би ла  из  фон до ва 
пред прист уп не  по мо ћи  (И П А) иде  у дру ге д ел ове ре ги о на – Ко-
см ет  и  Ср би ју .  Ра ди се о де се ти на ма ми ли о на евр а  за пе рио д  2014 
– 202 0. го ди не.  Угрож ен а је и по моћ за р азвој ту р из ма, сред њих и 
м ал их  пред у зе ћа и  с е ктор пла ни ра ња, о д 11  ми лио н а евра.20)  Но, 
тре ба би ти  ре ал ан и  ре ћи да за пред при сту пн и нов ац  има усл ов . 
 «Ми нећ ем о  хо да ти  п о  оп ћи на ма , кан то ни ма, ен тит ети ма,  д ис трик-
ти ма .. .  да би смо  са ку пи ли те  од го во ре (н а пит ања где н овац и де, 
прек о ко га  се  тро ши, как о  је но ва ц по тро шен ). Ми  хо ће мо од го вор 
са ј ед ног ме ста ».21) Услов ј е,  да кле,  у ни тар на БиХ.

Бри тан ски  ам ба сад ор  у БиХ, Неј џел Ке јси у ин те вјуу з а  „Аваз“  
ка же: „Ако БиХ  п ро пуст и п ол ед њи воз у про це су прид ру жи вањ а 
ЕУ  ове је се ни, сле де ћи не ће до ћи  пр е 201 5.  го ди не“ .22) Но,  пре те ћи 
 на ста вља  Кеј си, „ та да,  с но вим  Е вр оп ским па рл амен том и  Ко мис-
иј ом, окол но сти за  но ве  при јав е за  члан ство мо гу би ти  мн ог о те-
же“.23)

Евро пс ки зван ич ни ци  св е су  ум о рн ији и не за до вољн ији  си ту-
аци јо м  у БиХ,  т е  по себ но не сп рем но шћу  по је ди них бх.  п ол итич-
ких  ли де ра да се дог ово ре о би ло  че му што је до бро з а ов у др жа ву . 

«Аваз»  на  на слов ној ст ра ни 21.  сеп тем бра  п од озна ком «а ла-
рм ат но» до но си ве ст да  М он ит оринг  ти м Е У п ре ко Рез олу ци је па-
рл амен тар ној скуп шт ини пред ла же да  се БиХ  из ба ци из  В ећа Евр-
опе. 24) Раз ло г је  од су ство  с уш тин ско г  на претк а у спров ође њу пре-

19) Исто.  
20) Исто.  
21) Овде  тр еб а навести и  ми шљење неки х  муслиманс ких  инте ле кт уалаца  и з  Сарајева 

 да  се запр аво ЕУ   „ум ор ила од влас ти те  амбиције  п рошире ња на ц јелину евр опске  
г еографије “. „По  п ору кама  из  Бр ис ела једна Европа и па к није м огућа .  Ев ропска  
политич ка  бир ократиј а била би  најсрећ нија  да  може  отк азати п ри јем у  п ун оп ра вно чла-
нс тв о Евр опс ке уније земљам а  Западн ог  Б алка на (изу зи мај ући евен туа лно Хр ватску)  а 
д а  не изгуби вјерод ост ој ност по литичке  и  економске  силе у  експа нзији. 

 З а  на с ј е резер ви сан ста тус  ва рвара,  оних  ко ји  ос тају из ван цивили зацијски х  зидин а  и 
захт је ва ју  стал ну  и мперија лну управу , ј ер ка ко је  лијепо  на вела  Кар не гијев а  комиси ја, 
Балкан ј е п одручје кој е није  оправд ало повј ерење  великих  си ла да је с по соб но да  се 
само о  с еб и ста р а“ .  Ne rzuk Ć ura k, Izvještaj iz periferne zemljei, gramatika geopolitike,  
F aku ltet polit ič k ih nauk a,  Sa rajevo, 2011,  str. 73. Упор.:  Провалилсялиевропейскийэксп
еримент?,  АСТ , Москва,  20 13.

22) С еа д Наумовић , «Јесен вам је  за дњи воз, интервју са Нејџелом К ејсиј е м» , Дневниаваз,  
5 . септем ба р 2013,  стр. 5.

23) Исто. 
24) Сеад  Нау мовић, «БиХ избацују из Вијећа   Ев ропе», Дневниаваз,  21 .  септембар  2013, 

стр. 1. и  5.
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су де «Сеј д ић  – Фин ци »,  те друг их  пре ос та ли х оба ве за и о бе ћа ња. 
Мон ит ори нг  тим пре дла же да  Па рла мен та рна с ку пшт ина за тра жи  
од Ве ћа м ин ис та ра да  ра змо три сус пе нзи ју  Б иХ ,  на вод и се у н ацр-
ту р ез олу ци је ко ју ј е  Ве ће обај ви ло н а с вом порт алу .

Већ 2 0.  сеп тем бра у р уб ри ци « Ана ли за»,   «А ва з» до но си ч ла-
нак С.  Н ау мо ви ћа, «БиХ  то не у  изо ла ци ју»,  у ком је дан  зва нич ник 
ЕУ к аже: «Шта  б исте ви још хт је ли? Да до ђе мо и да вас т уч ем о? 
Па, в ећ сте п од санк ци ја ма  не са мо  Е вр оп ске  уни је, п рва ј е  ре ак циј а 
к оју  смо јуч е  до би ли у  ди плом ат ским кру го вим а», п ос ле на ја ве да 
по ли ти чки ли де ри  из  БиХ и  1 . ок то бра не ће  п ости ћи  д ого вор  око 
спр ово ђе ња  п ре су де «С еј дић -Фин ци». Гу би так у  но в цу ме ри се н а 
око 300  м или о на  евра,  пр ети се  уво ђе ње м ви за,  уве ћа њем  б ро ја 
еврос кеп тич ки х  пос ла ни ка у  Европс ко м  пар ле мен ту. .. 25)

 Ме ђу  нај ра ди клан иј им по лит ича ри ма из Е У  сва ка ко  је До-
рис  П ак,  чла ни ца Евро пск ог пар лам ен та, к оја у ин терв јуу «А ва зу » 
 тра жи да се «ка зн е  по ли ти ча ри из  БиХ». «По ли ти чар е,  а не на род 
БиХ,  тре ба ка зни ти» - став  је До рис Пак.26)

Да  је Е У  ви ше  с та ло до Б иХ  не го п ол ити ча рим а ове  др жа ве,  
св ед очи ин тервј у  Пе те ра Со ренс ена, ше фа  де ле га ци је ЕУ, ко ји у 
ин те рвјуу  за „Аваз“  к аже:  „Не ће мо оти ћи и окрен ут и ле ђа  БиХ“.27) 

ЕУ је оства р ила  с во је пре тњ е  БиХ и пре ус ме рил а 15  ми ли он а 
 евра пом оћ и ко сметск им Ср би ма,  а ко ме сар  Е У (кој и  је и до нео 
о ву  од лу ку ) ло би ра, пре ма пи са њу  „Ава за “ и код  ММФ-а и  Светск е 
 бан ке да в иш е не да ју кр еди те  овој др жа ви, с ве  у циљ у к ако би  се  
о ва др жа ва  ек оном ски  изо ло вал а. 28)

 По вре ме но и  а ме рич ки  п оли ти ча ри  с е у ме ша ју у пи та ње  евро-
ин те гра ци је БиХ,  па  та ко Д ан иј ел Сер вер ,  аме ричк и а на ли ти чар  и 
 про фе сор  У ни ве рзи те та, ис ти че  да по ли ти ча ри из Б иХ не  же ле у  
ЕУ, ј ер  се  пла ше бор бе п ро тив  ко руп ци је.29) Али то ниј е  раз лог, већ 
 же ља да се ин те гриш у  са  Тур ском .

25) С. Наумовић, «БиХ то не у  и зо лацију!» , Дневниаваз,  20. септемба р 2 013, стр.  5.
26) Сеад Нау мовић, «Казнити  пол итичаре из БиХ, интерв ју са   До рис Пак» ,  Дневниаваз, 

28 .  септе мбар 2013, ст р. 5.
27) Сеад Н аум овић, «Нећемо отићи и окрен у ти  леђа БиХ»,  Дневниаваз, 6. нов ем бар 2013,  

стр. 1. и 5.
28) Н аумовић, «15 милиона евра иде  на  Косово»,  Дневниаваз,  2 . новемб ар 2013, стр. 1.  и 2.
29) Т. Ла зовић,  «М но ги бх. по литичари не жел е  у ЕУ јер се боје борбе пр от ив корупци је »,  

Дневниаваз, 29 .  октобар 2 013, стр. 5.
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 Ов ај тзв. ана ли ти чар у к оме нат ру  за свој блог ,  а ко ји пре нос и 
„Ава з“, исти че  да ЕУ  и  д аље тре ба  д а ко рист и по ли ти ку „ша рг-
ар еп е и шта па“,  да кад  по ли тич ари из  Би Х н еш то ура де у  ко рист 
ин те гра циј а  у ЕУ, он да и х тр е ба на гр ади ти , а ка д оп струи шу инт-
ег ра ци је , он да и х  тр еба  уда ри ти  шта пом .30)

Ин те ре сант но је как о  јав нос т  у БиХ (ка о  и  у Ср биј и,  на жал ос т) 
ра вн оду шно при хва та  на сиљ е За па да  ( шт ап),  од но сно  к ако се 
 из гу би ло  са моп ошто ва ње и  за тр ле  е ле мен та рне друшт вен е 
 вредн ос ти ,  ко је  не при хва тај у по ни жав ањ е  љу ди,  м а од ко га  он о 
до ла зи ло. Н аиме,  из  Езоп ових  ба сни (к ој е из глед а  де ца не мај у оба-
ве зу да чи та ју у  о сно вној школ и,  ј ер су „не по до бне“, а  ро ди тељ и  су  
т у на ви ку и кул ту ру заб ора ви ли)  ја сно  је да „ не  по сто ји ср ећ а ко ја 
 је  и зг ра ђе на на  м ука ма  и  по ни же њи ма “.31)

Нај ве ћи за го во рни ци ула ск а  Би Х у ЕУ  су  хр ват ск и по лит ича-
ри, по себ но Вје ко слав  Бе ва нд а  из ХД З-а Б иХ  и  пред се да ва ју ћи 
ве ћа мин ис та ра („прем ије р“).32) У  ра зго вор у  са бри та нским п ар ле-
мен тар ци ма, из међ у  оста лог, Бев ан да је  3 . ок то бра 2013. г оди не 
по но вио, по ко зна  к оји пу т, „да је за БиХ је ди ни  пра ва ц Е У“.33)

ДалијетурскарезервнадомовинамуслиманаизБиХ?

«Ан гаж ман Т урс ке на  Б ал ка ну »,  п ре ма ми шље њу  Не на-
да К ецм ан ови ћа, «у чи ни ће је  ут ицај ни јом  и моћн ијом у од но-
су на Е вро пу, кој а је (ј ош) не  п р их ва та.  Ов ак ав раз вој сит уац иј е 
 при мо раћ е  САД на  при бл ижа ва ње Бо шња ци ма и  Ал банц има ко ји 
су опет  б ли ски Турс кој , а  т о ће д ове сти до  кон вер ген ци је  турск-
их и аме рич ких ин те ре са. П оред  чланст ва у  НА ТО-у,  дру ги в аж ан 
ин стру ме нт турс ког  ути ца ја  н а  Ба лка ну пр ед стављ а  Орг ан иза ци ја  
ислам ске  кон фе ренц ије . Турск а ј е ду жна  да  балк ан ске про бле ме 
енер гич но  из но си пр ед ОИК,  ал и не сам о као про блем очув ањ а 

30) Т.  Лазовић, «Освежавајући п ри ступ Б рисела »,  Дневниаваз,  23 . окто бар  2013,  стр. 5 .
31) У  Ез оп о во ј  басни Дивиљи и питомимагарац постој и упра во  овакв о н аравоуч ени је. 

„Је дно га дана дивљи  магара ц  уг ледао  питомог  магарца  у заклону .  Прибл иж ио му  се  
и почео  гово рити како ј е ср ећан,  хв алио  је њег ову телес ну ле по ту  и оби ље кој е му  је 
досту пно . Нед уго затим ви део је  како на то варен тешко ход а испред  власник а који  га је  
ударао ш та пом. Поново  му се  и обрати о  и  рекао : „Нис и  срећа н како  с ам  помисли о. За  
о биље хране  и благ ода ти мораш трпе т и тешка  по нижења и м уч но  радити “.

32) Види: « Извјештај ЕК је  р еалан, разговор са Вјеко славом Бевандо м» , Дневниаваз, 23. 
окт обар 20 13 ,  стр. 5.

33) Дневниаваз, 4. октобар 2013, стр. 3.
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 исламск о- о сман ског иден тит ета у  ре ги о ну , већ  и  као ши ри  проб лем 
ко ји  јед на ко тан гир а  чи та в исл ам ск и свет. ..  По ве зи вањ е А лба на ца  
и  Б ошњак а  с а про сто ро м Анад оли је на и ла зи на  знатн е п ре пре ке,  
а  без ту рск е  за штит е Бошњ аци ма и Алб анц има пр ети  опа снос т  од  
гу бит ка кул тур ног  ид ен тит ета ,  чи ме би план  њи хо ве  ли кви да ци је 
био успеш но при ве ден кр ају...  Ако Бо сна дан ас  и по ред све га у спе 
д а о пста не, за  то  ће би ти  з ас лу жна  д ва фа ктор а: ра зи ла же ња из ме-
ђу  си стем ски х  си ла (УН,  ЕУ,  НА ТО) и  пс ихо ло шка  и ди плом ат ска 
под ршка  исламс ко г  све та ». 34)

Гор њи цит ат  по ка зу је ко ли ко  се „ у  м еђ увре ме ну“  п ро ме ни ла 
си ту аци ја  на  Бал ка ну  и Би Х.  Дру ги м ре чи ма, отва ра пит ањ е  „ко ме  
ца рс тву ће се при во ле ти  му сли ма ни БиХ“? ЕУ и ли  Т ур ској35)  и да 
 ли  се  опре дељ ено ст  мо же п ре по зна ти у те ксто ви ма „Ава за“?

Што се т ич е Тур ске, ка ко  с мо већ  иста кли, « Ав аз» до но си мно го  
м ање  чла на ка , а ли и б ез  не га тив но г пре дз на ка. По зи тив ни ч ланц и 
го во ре  угл ав ном  о п ри вредн ој  и  ку лту рној с ар ад њи. Вањ ск от рг ов-
ин ска ко мо ра  Б иХ  о рга ни зов ала  је и  су фи на си рал а  ко лек тив ни нас-
ту п  бх.  ком пан ија на  21.  м еђу на ро дном  сај му  пр ех рам бен е инд ус-
три је и  п ако ва ња хра не ко ји  се  одр жа ва од  5.  до 8. се пте мбр а 2013. 
 го ди не . На з ај ед нич ком  шта нд у сво је про из вод е  пр ед ста ви ће  с едам 
бх.  ком па ни ја .36) 

 Удру же ње  Истамб ул, еду ка ци он о-култ ур ни  це нт ар  из Са ра је-
ва,  ко ји ор га ни зу је кур се ве т ур ског је зи ка, Кур´ ан а  – су фа ра и  т еџе-
ви д37),  об ра до ва о  је чла нов е на град ним пу то ва ње м у Тур ску. Њи х 
 20  је, изм еђу  остал ог,  по се ти ло истам бул ску  оп штин у Е јуп, где  их 
ј е п ри мио нач ел ник  Исм аи л  Ка вун џу са сво јим  са ра дн ици ма.38) 

„А ваз“  је  по пу ла ри сао  јо ш јед ну п ој аву: уда ју  Бо сан ке за 
 Тур чи на, а по себн ост ове  в ести је шт о с у  турск и пре ми јер и пред-
седн иц и би ли к умо ви  на  овом  вен ча њу . „ Тур чин М уха мет Ок та ј 
Бај рак та р  и Бо сан ка Мер си ха  Ха лил бе гов ић , ко ји су  у че твр-

34) Ненад Кецмановић, «                           Турска и БиХ - поруке из „стратешке дубине“»,  PressRS, 28 . мај 
2012. 

35) По з на ти  ру ски ге оп олитичар, Алек сандар  Д уги н, мис ли да о кр етање му сл иман а 
са п од ру чј а бивше  Југослави је  Турској не з начи геоп олитичк у промен у,  јер је  Тур-
ска « поузд а но  о ру ђе у р у ка ма  ат ланти сти чких по ли тичара». Сами м тим дил ем а ЕУ 
или Турска је лажна. Види:  А ле ксандар  Дугин, Основи геополитике, Геополитичка
будућностРусијекњ.1, Екопрес , Зре њанин, 20 04,  стр.  3 95.

36) « БХ. Компаније у Т ур ској», Дневниаваз,  5.  с ептембар  2013, стр.  4.
37) Арапски т ерм ини за учење писма и правилно  ч итање К ур ана.
38) Е.  И. , »Чла но ви Иста мбу л ЕКЦ-а б оравили у Турс кој », Дневниаваз, 7. септе мбар 2013, 

стр .  7.
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так упл ов или у бр ач не во де  у Ист ам бу лу у  Т ур ској, св оје вен ча-
ње памт ић е и п о то ме  што  су им  све до ци би ли пре дсед ник  Т ур-
ске А. Гул  и тур ски пр еми јер Р. Т.  Ер до(г )а н.  Мл аден це је  в ен чао  
гра дон ачел ник И ста мбу ла Ка дир То пбасм.  Ба јрак тар  је  син ту рс-
ко г ми ни стра  о ко ли не и ур ба низ ма, а  мла до же њ а ј е сту ди рао  н а 
 Ин тер на ци он ал ном у ни вер зи тет у  у Са ра јев у (тур ски унив ер зи тет) 
и  т амо уп ознао  Мер си ху“ .39)

Вод ећ и тур ски  н ис ко тар иф ни пре во зни к „Pe ga sus Air li ne s“  
наст авља с во јим  путн иц има да  ну ди  пр има мљи ве пон уде.  Та ко 
пут ни ци из Б иХ мо гу ку пи ти  к арт у  за  Тур ски код ове ави о ко мпа-
ни је  з а 39,99 е вр а (у цен у укљу че ни сви по ре зи  и  т ак се). 40)  

„А ваз“ свој е чи та о це о бав ештав а  и о то ме  д а је др жа вн и 
 ми нис та р пром ета и ко му ни ка ци ја  Да мир  Х аџ ић (СДП)  у  Са ра је ву 
 ра зго вар ао  са ми нист ро м  пр ом ета, п оморст ва  и  ко му ни кац иј а Тур-
ске  Би на ли је м  Јил дир ман ом о то ме  да „ Же ље зни це  Т ур ске“ ун ај-
ме  де вет га рни ту ра бх  та лго ваг он а, ко ји с е  не ко ри сте .  В аго ни су 
пла ће ни  6 6,7 ми ли о на евра 200 9.  го ди не и  све  до 20 13 . го ди не  они 
ск упљ ају пра ши ну.41)

 Дос та про сто ра  „Ав аз“ је  пос ве тио и  „д ем ократск им ре фор-
ма ма “ акт уел ног турск ог пре миј ера Ер до( г)ана ,  ко ји  је  уки нуо 
 за бра ну  но ше ња ма ра ме  у  ја вн им уст ан ова ма, т е  ом огу ћа вањ у Кур-
ди ма да  по ха ђа ју  н астав у на сво м ј ези ку ( до ду ше са мо у при ват ним 
шко ла ма и о с вом  трош ку).42)

„Ав аз “ је  кри тич ки пи сао о Тур ци ма сам о  је дном и то о тур ској 
ком па ни ји „Yes  En ergy Syst e ms“, кој а је ж ел ел а да пре у зме  на фтне 
тер ми на ле ФБи Х  у Пло ча ма на р ок од  30  го ди на,  али уз чвр сте га-
ран ци је Вла де Ф БиХ да  с е  за бра ни увоз н афт них д ер ива та  у  ФБиХ 
бродск им про ме том те ре та,  о сим пу тем НТФ-а. Т ур ци та ко ђе  тра-
же, да  б и мо гли да  ис пу не с ве об аве зе,  д а фир ма НТ Ф мо ра б ит и 
пре да на  бе з ика квих ра дни ка и  за по сле них , б ез  ика квих п ро ви зи-
ја , доп ри но са или оба ве за  пре ма њи ма.43)  Аут ор је  нај авио з а 1 2.  
с еп тем бар  на ста вак ис тр ажи вањ а са на сло вом „Ко  уво ди Турк е у 
Н ТФ “, ал и  «на ста вак» ни је ни ка да об ја вљен .

39) «Гул и Ердоан свједо ци на вјенчању  Т урчина и Босанке», Дневни аваз,  2. н ове мбар 
 20 13, с тр . 7.

40) Дневниаваз,  9. октобр а 2012, стр. 1 9. 
41) Дневниаваз, 8. октобар 2013, стр.  9.
42) «Ердоан укида заб рану  но шења  ма раме у јавн им установама»,  Дневниаваз, 1. октобар 

2 013, ст р.  2 0-21.
43) М. Ашчић,  «Турци желе НТ Ф,  али  да држе  ци јело тр жиште! »,  Дневни аваз, 11 . 

 се пт ем бар 2 01 3. ст р.  3. 



- 98 -

КОМПАРАТИВНААНАЛИЗАСТАВОВА„ДНЕВНОГАВАЗА“ЗоранМилошевић

„ Ава з“ је  об ја вио ка о ек склу зив ни пр илог и о  бо шњач кој ел ити  
ко ја  у Т ур ској ви ди „ре зер вну до мов ну“.  Аутор чл ан ка је  А.  Чор бо-
Зе ћо,  а насл ов пр ил ога ј е „Бо шња чк а ели та  ку пу је ви ле и  ста но ве  
у Тур ској“ . У  ч лан ку се ка же да с у  му сли ман и из Би Х  2012.  г од ине 
у  Ту рској  ку пи ли нек ол ико сто ти на  стан ова.  А ген ци је за  п ро да ју  
н екрет ни на  у  Истам бу лу, Изм иру и Ан та ли ји и  др уги м  тур ски м 
град ови ма д ожи вљ ав ају п рав и процв ат  за хва љу ју ћи пот ра жњи  
ста но ва  из  БиХ.44)  „ Пр ема н ашим  с азна њи ма , ку по ви на нек рет ни-
на у  Турск ој  хи т је ме ђу бошњ ач ком по ли ти чком ел ит ом, ко ја  на 
тај нач ин , да лек о  од  очи ју  бх . јавн ос ти, и нве сти ра  сум њи во сте-
че ни  но вац“.  Да ље  се  у  чланк у к аж е: „Ка ко не зва нич но саз нај е мо, 
с тан у  Тур ској од ав но има Х арис  Си лај џић, по ча сни п редс је дник 
СБиХ.  В ла сник нек рет ни не  у  Ис там бу лу је и Б акир  И зет бе го вић, 
чл ан  пр ед сједн иштва Би Х, а  одн еда вно и њ ег ов  глав ни фин ан сиј-
ски  о пер ати ва ц А мер Бу квић,  ге не рал ни ди рек тор Б БИ  ба нке.45) 
 Стан је, ка ко  са зна је мо , к упио и Асим С ар ајл ић, по сла ник СДА  у 
Парл амен ту БиХ , као  и  мно ги дру ги  из сличн ог  по ли ти чко –еко но-
мс ко г кру жо ка “.  За кљу ча к но ви нар а је сле дећ и: „ Мно ги  с ма тр ају 
да ти бо шњач ки  по ли ти ча ри  на тај н ачин о си гу ра ва ју с еби  и сво-
ји м  по ро ди цам а „ ре зер вну до мов ину“.“46) 

44) Напред цитира ни  чланак и з „Аваза“ , ако  су по даци кој е је објави о  тачни,  от кр ив а 
 потпу ну  идентификацију ли дера м ус лим ана из  Би Х са Т ур цима и исла мом. Но,  он а 
може и мати и други ци љ:  потпун у д искредитацију ка дрова СДА , као и дру гих полит-
ичких партија.  Ј едини к о се о вде не с по мињ е је ли дер СБ Б БиХ, Фахру ди н Радо нчић,  а 
 он  је вла с ник  „Аваза“. 

45) «Штета  ако н ис те на ТВ-у  видели  сјај ну сцену са  сарајевс ке  улице ,  ко ја  је п ре  десет-
ак  дана  ем итована  у б еог радској  емиси ји «Ути са к н едеље».  Из  ом ање групе  која  је  из 
град а на Ми љацки и зр ажавала подршку дем он стр антима  на истанбу лс ком тр гу Такс-
им ,  новина рк а ј е издво јила з а  крата к  ин тер вју јед но г  пр авог Т ур чи на. И док  јој је са-
говорн ик,  који к ао  п рофесор  ради у  Са ра јеву, об јаш њавао  с воје разл оге незадовољства 
Ердогановом  политиком, у кад ар  је утр чао бошњ ачки о бо жавалац т урско г  премиј ера и 
в ер бално  н ас рнуо на ње га. «Ко си  ти? Шта  си  т и? Одакле  с и?  Шта то  говориш?  Како 
 те  ни је срамота!  М и овде  во лимо Т урску. В оли мо Ер до га на! Иди кући !  Иди кући !» 
- у звикива о  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-republika-
srpska/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 с е, да кле, ти че „Дн евн ог  аваз а“  и  СББ-а  Б иХ Фа хру ди на 
Ра дон чи ћа мо же мо закљ учи ти  да ова ј  ли ст  има  кр ај ње јас но про-
фи ли са ну п оли ти ку  пре ма Ев роп ско ј у ниј и и Тур ск ој. Пр ву „не при-
мет но“,  же ле ћи  на тај   на чи н да ос та ви ути сак про е вропс ког  ли ст а, 
али је  ип ак  предст ав ља ју ћи  као н ас ил ничк у т во ре ви ну ко ја ш ама ра 
с та нов ни ке  Би Х, а  др уг у  (Т ур ску)  по вре мен о по пу ла ри зу је.  На рав-
но,  ка да  се по јав и м огућ но ст с оци ја лне и еко ном ске  не прав де чи ји 
су узр ок  Турц и,  лист ум е  да ту по ја ву  на пад не  и  жи го ше , ш то се 
мо же  т ума чи ти с оци јал ном у сме ре но шћ у с транк е.  

 Из овакв е уре ђи вач ке  по ли ти ке  „ Днев ног  ава за“ мо же с е  изв ести 
и  з ак љу чак да про е вр опс ка  по ли тик а  СББ-а  БиХ Фах ру ди на  Ра дон-
чи ћа ниј е  ис кре на . П осе бно  к ад а к ри тик уј е  бо санск охе рц его вач ке 
 по ли ти ча ре  на сло вим а „ка зни ти. ..“, ч име, уства ри , пред ст авља 
 се б е  као и сво ју  парт иј у ч ита о ци ма ка о јед ину по ли тич ку сна гу  
ко ја м ож е д а се но си  са  ва жним по лит ич ким  пр об ле ми ма  у БиХ. 
Друг им р ечи ма ,  „Д нев ни ав аз“ инс тру мен та лиз уј е  Ев роп ску  уни ју 
 да  би по пу ла рис ао  сво ју  па рт ију и  св ог  вла сни ка  Ф ах ру ди на Ра-
дон чи ћа.
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ZoranMilosevic
COMPARATIVEANALYSISOFATTITUDESOF“DNEVNI

AVAZ”ABOUTEUROPEANUNIONANDTURKEYFORTHE
PERIOD1StSEPTEMBERTO10thNOVEMBER2013

Resume
Inrecentyears,BosniaandHerzegovinawasconflictare
naofvariousinterests,andtheroleoftheUnitedStates,
NATOandtheEuropeanUnionintheformerSFRofYugo
slaviaissoevidentthatonecanhardlyspeakof“volun
taryparticipation in theEuroAtlantic integration.”The
UnitedStates,NATOandtheEuropeanUnionhave“(re)
born”ofBosniaandHerzegovinaasanindependentstate
withinitspresentborders.Theywerethechiefdirectorof
thecivilwarinBosnia,theprotectorofBosnianMuslims
and Croats, and largely determined the outcome of the
war.AfterthesigningoftheDaytonPeaceAgreementin
theUnitedStates,theycreatedthe“independentBosnia
andHerzegovina”intheformofaconfederation,whichis
under theprotectorateof the internationalpeacekeeping
militaryforceunderthecommandofNATO.In2004NA
TOgave careaboutBH to theEuropeanUnion,which
sincethenhasthefinalwordinthisformallyindependent
state.Although,theU.S.andEuropeanUnionduringthe
warsupported theMuslims inBosniaafter thewar,“ it
seemedlogicaltostriveformembershipintheEUandNA
TO.”Butnow,allsidesarefaceingwithpoliticianswho
have different priorities, andwhat once seemed logical,
todayisnot.
Inrecentyears,BosniaandHerzegovinacontinuelywas
targetofcriticismofBrusselsbureaucracy,although,ac
cording to theviewsrecorded in thevariousdocuments,
accessiontotheEUpolicalpriorityofthisstatebornin
breakupofYugoslavia.AspirationsofBHtoacquirefull
membershipintheEUisbasedonanalleged“broadpo
liticalconsensus.”Therewereaccepted:TheDeclaration
of the special relationshipwith theEU in 1988and the
decisionoftheCouncilofMinistersofBH,Resolutionof
theParliamentaryAssemblyofthein1999,andstatements
oftheheadsofpoliticalparties.In2003theAssemblyof
ParliamentofBHadopted theconclusions that,among
otherthings,mostimportantpriorityisafullpoliticalcon
sensusaboutEUmembership.Crownofallistheadoption
oftheStrategyofintegrationintheEuropeanUnion2006.
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 Овај рад је примљен 25. октобра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.

Regardless,theStrategyisdocumentthatsetsouttheob
jectivestobeachieveduntilfullEUmembership,itdidnot
provideanydeadlinesforthisgoal.
Asfarasthe“Dnevniavaz”andRadoncic’spoliticalpar
tySBBBH,wecanconcludethatthispapershasradical
profiledpolicy to theEuropeanUnionandTurkey.Wan
tingtoimpress likeaproEuropeanpaper,“seamlessly”
theEUwas“seamlessly”seenasaviolentcreation,which
slapscitizensofBH,andoccasionallypopularizeTurkey.
Of course,when there isapossibilityof social injustice
whichTurkeycaused,thepaperisabletoattackthephe
nomenon,whichcanbeinterpretedlikesocialdirectivity
ofparty.Fromthiseditorialpolicyofthe“Dnevniavaz”it
canbeconcludedthatRadoncic’sproeuropeanpoliticis
nothonest.Especiallywhencriticizingbh.politicianshe
adlineslike“punish...“andsosimiliar,which,infact,in
troducehimrselfandhispartytoreaderslikeuniquewho
candealwithimportantpoliticalproblemsinBosnia.In
other words, the “Dnevni avaz” instrumentalized Euro
peanUniontopopularizehispartyanditsownerRadon
cic.
Keywords:EuropeanUnion,Turkey,BosniaandHerze
govina,gepolitics,integration,Serbia,Media.





УДК: 
316.334.3(497.11)

Оригинални
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXV) XII, vol=38
Бр. 4 / 2013.
стр. 105-122.

- 105 -- 105 -

* Ис тра жи вач-са рад ник, 
** Аси стент. 
*** Рад је на стао на про јек ту бр. 179009, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства про све те, 

на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је. 

Петар Матић* 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град 
 

Душан Вучићевић**

Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду

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 оријен-
тисан на теоријско-епистемолошко и концептуално 
одређење појмова социјалног капитала и друштвене 
замке. Разматрају се кључни теоријски концепти у 
проучавању социјалног капитала, пре свега, они пру-
жени од стране Пјера Бурдијеа, Џејмса Семјуела Ко-
улмена и Роберта Патнама, али и низа других ауто-
ра. Други део обухвата индикаторе помоћу којих је 
могуће квантитативно и квалитативно мерити со-
цијални 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 по-
казатељи 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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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 заузи-

мају 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 Патна-
ма (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 Хани-
фан социјални капитал дефинисала као „ону фину, „невидљиву“ 
или „неприметну“ супстанцу која је неопходна за свакодневни жи-
вотљуди.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 редов-
но контактира са својим суседима, а они са својим, то ће после-
дично 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 го-
вори о социјалним мрежама помоћу којих су функционисале урба-
не заједнице у САД. Она тврди да је некадашњи систем социјал-
них 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 безбед-
ности, комуналних послова и сл.2)

1) Нав. пре ма: Mic hael Wo ol cock & De e pa Na rayan, „So cial Ca pi tal: Im pli ca ti ons for De ve-
lop ment The ory, Re se arch and Po licy“,World Bank Re se arch Ob ser ver 15(2), The In ter na ti-
o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment, The World Bank, 2000, p. 225.

2) Ja ne Ja cobs,The De ath and Li fe of Gre at Ame ri can Ci ti es, Vin ta ge Bo oks, New York, 1961, 
p. 138.
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Премда нису разматрали сам појам социјалног капитала, мно-
ги 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 благот-
ворни утицај асоцијација на шири, друштвени развој који после-
дично 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 институционализова-
ним 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 социјал-
ни 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 со-
цијалног капитала сачињен од „спектра ентитета са два заједничка 
елемента: сви они су саткани од неких делова друштвене структу-
ре 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 продук-
тиван 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 ко-
лективних актера тако и међу њима. Он се не налази искључиво 
нити унутар самих вишеструких и комплексних актера, нити у фи-
зичкој имплементацији производње“.4)

Најпрепознатљивију и академски најшире прихваћену дефи-
ницију социјалног капитала формулисао је Роберт Патнам, а ње-
гову теоријску поставку сачињава мноштво компоненти. Као прва, 

3) Pi er re Bo ur di eu, “The Forms of Ca pi tal”, у: John Ric hard son (ed.), Hand bo ok of The ory and 
Re se arch for the So ci o logy of Edu ca tion, Gre en wo od Press, 1986, pp. 248-249.

4) Ja mes Sa muel Co le man, “So cial Ca pi tal in the Cre a tion of Hu man Ca pi tal” ,Ame ri can Jo ur-
nal of So ci o logy, Vol. 94, 1988, p. 98.



- 108 -

СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И КАРАКТЕР ...Петар Матић, Душан Вучићевић

истиче се систем друштвених мрежа и асоцијација, где се социјал-
ни капитал одређује као „фина супстанца која слично другим об-
лицима капитала – поименично физичким и људским – доприноси 
будућој продуктивности појединаца и група у цивилном друштву, 
али не искључиво економски“.5) Овде се социјални капитал пос-
матра, 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 ка-
питал по Патнаму јесте сплет мрежа, норми и поверења које егзис-
тирају у заједници пружајући подстицај координираном деловању 
чији би крајњи исход требало да буде општи напредак.

Убрзо након Патнама, и Фукујама је предложио свој модел со-
цијалног капитала. Његово образложење социјалног капитала за-
сновано 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 рас-
такање цивилног друштва и социјалног капитала кључни проблем 
у фукционисању америчке демократије у актуелном периоду.6) Фу-
кујамин образац првенствено је оријентисан на стратегије и моде-
ле развоја цивилног сектора, где су се у случају пређашњих кому-
нистичких 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 постепе-
ним опадањем социјалног капитала. Еуфорија и претерана очеки-
вања од реформи у раним фазама транзиције, изостанак критичког 
односа уз „когнитивну једносмерност“ према процесу либерали-
зације 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) Ro bert Put nam, Bow ling Alo ne: The Col lap se and Re vi val of Ame ri can Com mu nity, Si mon 
& Schu ster, New York, 2000, pp. 21-22.

6) Fran cis Fu kuyama, So cial Ca pi tal, The Tan ner Lec tu res on Hu man Va lu es, Bra se no se Col le-
ge, Ox ford, 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 инвес-
тиција у друштвене односе, са намераваним или ненамераваним 
последицама на колективне акције и омогућавањем исхода у виду 
повратних добара која појединац не би могао постићи самостал-
ним 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 фе-
номен тумаче као систем вредности и односа развијен међу поје-
динцима у међусобном деловању који се одвија током времена, а 
са директним утицајем на разрешење друштвених дилема.8) Так-
ву основу социјалног капитала чине друштвене групе, које путем 
колективних акција и на бази заједничких циљева њихових при-
падника 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 контекс-
ту међу њима развија осећај дубоке солидарности и повезаности. 
Оно што је базична карактеристика тих група је да оне предста-
вљају 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 ви-
дове друштвених интеракција чији карактер, односно усмереност 
на сарадњу или несарадњу, директно утиче на социјални капитал. 
Когнитивна компонента подразумева постојање рационалних, ин-

7) Mark War ren, “The Na tu re and Lo gic of Bad So cial Ca pi tal”, у: Da rio Ca sti gli o ne, Jan Van 
Deth&Gu gli el mo Wol leb (eds.), The Hand bo ok of So cial Ca pi tal, New York: Ox ford Uni ver-
sity Press, 2008, p. 125.

8) Ahn, Toh-Kyeong & Eli nor Ostrom,“So cial Ca pi tal and Col lec ti ve Ac tion”, у: Da rio Ca-
sti gli o ne, Jan Van Deth & Gu gli el mo Wol leb (eds.), The Hand bo ok of So cial Ca pi tal, New 
York: Ox ford Uni ver sity Press, 2008, p. 78.

9) Bert Klan der mans, “Col lec ti ve Po li ti cal Ac tion”, у: Da vid O. Se ars, Le o nie Huddy, Ro bert 
Jer vis (eds.), Ox ford Hand bo ok of Po li ti cal Psycho logy, Ox ford: Ox ford Uni ver sity 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 по-
менуту концепцију социјалног капитала, путем које је такође утвр-
дио 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 тра-
дицијом 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, одно-
сом појединаца и група према јавним добрима бавила се већ поме-
нута Елинор Остром. У својој студији Остром тврди да поједин-
цима често не одговара да општа добра буду једнако расположива 
свима. Краткорочно, то води напретку одређених појединаца или 
група, али дугорочно продукује негативне друштвене консеквен-
це у којима су на крају сви губитници.12) Овај проблем је детаљ-
није истраживан и проучаван у психологији и говори о каракте-
ру 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, So cial Traps and the Pro blem of Trust, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, p. 
46.

11) Ro bert Put nam, Ma king De moc racy Work: Ci vic Tra di ti ons in Mo dern Italy, Prin ce ton Uni-
ver sity Press, 1993.

12) Eli nor Ostrom, Go ver ning the Com mons: The Evo lu tion of In sti tu ti ons for Col lec ti ve Ac tion, 
Cam brid ge Uni ver sity 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 капита-
ла 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 асо-
цијацијама, ниво поверења у систем (приврженост нормама и по-
ретку) и целокупни спектар и систем колективних акција.13)

Први индикатор говори о структуралном социјалном капиталу 
и преко њега се покушавају утврдити бројност локалних асоција-
ција и мрежа, као и учешће појединаца у њима. Овај индикатор није 

13) Chri sti aan Groоtaert & Thi e rry Van Ba ste lar, The Ro le of So cial Ca pi tal in De ve lop ment: 
Em pi ri cal As se sment, In ter na ti o nal Bank for Re con struc tion and De ve lop ment,Cam brid ge 
Uni ver sity 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 ка-
питала, односно да умањени класни расцепи воде већој друштве-
ној 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 ког-
нитивно-сазнајни социјални капитал. Тако се покушавају утврди-
ти 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 сис-
тему друштвених норми, институцијама и поретку у целини, тада 
се са сигурношћу може говорити о крајње ниском нивоу социјал-
ног капитала.

Коначно, трећи индикатор говори о степену друштвене кохе-
зије и спремности за учешће у колективним акцијама и сарадњу 
зарад остваривања заједничких интереса.15) Овај индикатор гово-
ри 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 грађа-
на 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 недвосмисле-

14) Пе тар Ма тић, Ђор ђе Сто ја но вић, „По ли тич ка по др шка и уте ме ље ње де мо крат ских 
вред но сти“, Срп ска по ли тич ка ми сао 33(3), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
2011, стр. 215.

15) Chri sti aan Groоtaert & Thi e rry Van Ba ste lar, The Ro le of So cial Ca pi tal in De ve lop ment: 
Em pi ri cal As se sment, p. 346.

16) Нав. пре ма: Edel traud Rol ler, The Per for man ce of De moc ra ci es: Po li ti cal In sti tu ti ons and 
Pu blic Po licy, Ox ford Uni ver sity 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 помену-
тих корифеја студија о социјалном капиталу Роберт Патнам поред 
ових уврстио је још неке индикаторе социјалног капитала. За Пат-
нама, али и плејаду аутора доцније, социјални капитал је тешко 
мерити искључиво према његовим последицама, те је стога по-
требно 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 ин-
формисаности, исказаненивоеповерења у емпиријским истражи-
вањима 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 средстви-
ма за производњу, иза којег је уствари стајао ауторитет Титове и 
власти малобројне групе повлашћених појединаца око њега, пру-
жало је привид о истинском управљању „радног народа“ државом 
и друштвом. Готово пуна запосленост, уједначеност у економском 
стандарду уз веома изражене политике благостања (државни сис-
тем социјалне, здравствене и образовне политике), на дужи рок су 

17) Ale jan dro Por tes, “The Two Me a nings of So cial Ca pi tal”, So ci o lo gi cal Fo rum 15(1), 2000, 
p. 5.
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продуковали изразито висок ниво социјалног капитала. Прелазак 
са планске на тржишну привреду пропраћен ратним сукобима ши-
ром простора некадашње Југославије уз опадање животног стан-
дарда 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 тенден-
ције нису биле присутне само у Србији и земљама некадашње Ју-
гославије, већ су се осетиле широм Источне и Централне Европе. 
На основу истраживања о светским вредностима и оним спроведе-
ним 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 испоља-
вају и у опадању социјалног капитала. Пратећи трендове контину-
ираних 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 показа-
ло да је интерперсонално и поверење у најшири спектар друштве-
них и институционалних норми у наведеним политичким системи-
ма 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 хо-
могенизације око кључних државних и друштвених циљева.18)

Услови продужене кризе и закаснеле, имитативне и убрзане, 
некритичке транзиције, за разлику од већине пређашњих кому-
нистичких система који су успешно прошли кроз тај процес, и да-
нас 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 ре-
формама у Србији, онемогућавају континуирани економски раст 
који би био пропраћен и последичним јачањем друштвене кохезије 
и социјалног капитала. Пораст незапослености, континуирано рас-
лојавање и раскидање некадашњих социјалних веза узрокују ду-
боку кризу друштвеног капитала. Тако се у српском друштву раз-

18) Mar tin Ra i ser, Chri stian Ha erp fer, Tho mas No wotny & Cla i re Wal la ce, “So cial Ca pi tal and 
Eco no mic Per for man ce in Tran si tion Eco no mi es: A Pre li mi nary Lo ok at the Evi den ce”, 
EBRD Wor king Pa per, no. 61, EBRD, 2001.
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вија систем „структуралних рупа“, дехомогенизације и растакања 
друштвене.19)

Како показује јавномњенско истраживање које је спровео ЦЕ-
СиД, у Србији постоји јако низак ниво политичког активизма, што 
је истовремено јасан показатељ неспремности за учешће у разно-
врсним формама колективног живота, па и у грађанским асоција-
цијама. Наведено истраживање бележи високе проценте у три ка-
тегорије које су у вези са ниским активизмом (политички пасивни 
13%, веома ниска политичка активност 26%, ниска политичка ак-
тивност 34%).20) Слично се исказује и кроз тзв. културну партици-
пацију, где су изражени слични проценти (културно пасивни 14%, 
веома ниска културна активност 30%, ниска културна партиципа-
ција 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 никак-
вог утицаја на живот у сопственим локалним заједницама. Индика-
тор који је заступљен у свим истраживањима социјалног капитала 
је учешће у формалним мрежама и неформалним мрежама и асо-
цијацијама. 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 укљу-
чено у неформалне мреже. Овде је очигледна обрнута сразмера, те 
се јасно уочава да су грађани првенствено оријентисани ка нефор-
малној 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 умање-
ни 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) Ва лен ти на Со ко лов ска, „Со ци јал не мре же, со ци јал ни ка пи тал и дру штве ни ста тус“, 
Со ци о ло шки пре глед 45(2), Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2011, стр. 230-233.

20) Срећ ко Ми ха и ло вић и дру ги, Вред но сти и иден ти те ти гра ђа на Ср би је у кон тек сту 
европ ских ин те гра ци ја, ок то бар 2009 – фе бру ар 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 Норвешка Швајцарска

потпуно 
поверење 383(30,4) 494(49,35) 486(24,1) 616(60,5) 410(33,3)

донекле 774(63,7) 489(48,85) 1411(69,9) 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 иска-
зани степен интерперсоналног поверења у Србији био чак и већи у 
односу на друге постранзиционе системе, а уколико узмемо у об-
зир прве две категорије (потпуно и делимично поверење) онда су 
показатељи приближно исти (једини изузетак у овом случају је Ру-
мунија, 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 пове-
рење у друге људе) показује дупло виши ниво интерперсоналног 
поверења. 
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Табела 3. Ставови о значају демократије, транзициони и пост-
транзициони системи*

Важност 
демократије Пољска Румунија Србија Бугарска Украјина

1 11(1,16) 30(1,81) 42(3,56) 10(1,04) 12(1,28)
2 3(0,32) 12(0,72) 16(1,35) 13(1,36) 8(0,85)
3 5(0,52) 16(0,96) 16(1,35) 22(2,3) 19(2,02)
4 10(10,05) 30(1,81) 33(2,8) 31(3,25) 30(3,19)
5 52(5,47) 81(4,9) 91(7,72) 73(7,66) 73(7,77)
6 42(4,42) 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 САД Шведска Немачка Норвешка Швајцарска

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

укупно 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)

без поверења 301(32,4) 6068(35,8) 373(31,6) 364(37,5) 281(32,1)
укупно 929 1691 1180 970 875

* 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 Норвешка Швајцарска

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

* 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 145(15,6) 411(24,2) 283(24) 264(27,1) 202(25,9)
не превише 508(54,8) 762(44,9) 570(48,3) 382(39,2) 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 катего-
рије 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 катего-
рије 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 по-
даци јасно показују да је поверење у демократски поредак и по-
литичке 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 демокра-
тијама. У овом случају, може се закључити да увођење демократ-
ских институција у Србији није било пропраћено задовољавајућим 
економским напретком. Још једном се показује да је највише пове-
рење у поредак и политичке установе присутно у „државама бла-
гостања“, али се по овим питањима истиче Швајцарска. Свакако, 
толико висок степен поверења у Швајцарској може маркирати ути-
цај партиципативних и инструмената директне демократије, путем 
којих грађани значајно утичу на рад кључних грана власти и ус-
вајање 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 „демократ-
ском дефициту“, док, с друге, и окрајње ниском нивоу социјалног 
капитала. Неки аутори предлажу различите модалитете за превази-
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лажење тих проблема, где је неопходно првенствено одвојити сис-
тем формалних установа од политике.21) Међутим, у контексту сло-
жених 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 да-
лекосежнијим последицама је друштвена атомизација, недостатак 
колективне свести и удруженог деловања. 

Тај, радикални облик индивидуализације и друштвене атоми-
зације увелико је присутан у Србији, што у условима дугорочне 
кризе и опадања животног стандарда слаби социјални капитал, 
последично водећи „друштвеној замци“. Несразмерне привиле-
гије „недодирљивих“ економских и политичких елита, на уштрб 
широке масе сиромашних и депривираних грађана умногоме ути-
чу на дехомогенизацију и слабљење друштвених мрежа. С друге 
стране, та дехомогенизација и опадање социјалног капитала слаби 
потенцијал колективних акција које би требало да приморају ин-
ституције 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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Petar Matic 
Dusan Vucicevic

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 post-
transition systems and stable democracies.
Key words:social capital; social trap; interpersonal trust; 
institutional trust; social development.
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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 бави-
ли питањима ОЦД у највећој мери су се ограничава-
ли на хронологију њиховог настајања, организациону 
структуру и на њихов однос према држави. У фокусу 
овог рада биће управо, ова трећа димензија. Да ли де-
мократска, вишестраначка држава има интереса да 
успостави конструктивни дијалог са својим ОЦД или 
да се дистанцира од њих? Да ли ће јаке и добро орга-
низоване ОЦД омогућавати значајне рационализације 
посебно у преговорима за прикључивање ЕУ, или у до-
мену 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.
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Кључне речи: ОЦД, евро-интеграције, конструктивни 
дијалог, партнерство, Канцеларија за сарадњу са ор-
ганизацијама цивилног друштва.

Mа 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 дру-
гу организациону форму, независну од државе. Државе су током 
историје испољавале мањи или већи степен разумевања за алтерна-
тивне форме организовања, а не ретко је свако одступање забрањи-
вано 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 позициони-
рала у односу на државу. Није редак случај да је удружење декла-
ративно и формално наклоњено држави и актуелној власти, да 
подржава постојеће развојне стратегије и циљеве, а да је њего-
во 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 ситу-
ацијама. 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 орга-
низацијама, упознати се са принципима њиховог рада и дометима 
деловања. Ако се наша држава определила за приступање Европ-
ској 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 бе-
нефита 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 програми-
ма итд.  

Удружење, у смислу Закона о удружењима (2009), јесте до-
бровољна и невладина недобитна организација заснована на сло-
боди 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 удру-
жењима 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 равноправ-
ност...), а уистину организују и врше терористичке акције, изази-

1) 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.

2) Концепт трећег сектора истовремено разликује и асимилује непрофитне (невла дине) 
организације, профитне фирме и јавне институције. За разлику од термина не владине 
организације, где се посебно истиче независност и аутономност у односу на државу 
и владу (правно-политичка димензија), код употребе термина трећи сек тор посебно 
се истиче карактеристика непрофитности (разлика у односу на профитне организа-
ције) ових организација које чине трећи сектор (економска димензија). (Пауновић, Ж., 
2011, стр. 253)



- 126 -

УЛОГА ОЦД У ЕВРО-ИНТЕГРАЦИЈАМА Драгана Динић

вају грађанске немире, функционишу као обавештајни и шпијун-
ски 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 интелекту-
алаца. (Марковић, М. 2006, с. 33) Велике силе су кренуле да раз-
вијају један нови вид колонијализма крајем 20. века, који има гло-
балне 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 аргумен-
тима, 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 циље-
вима, 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 пензио-
нера, 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 на-
лазимо неке од главних одредница. Познато је да су још ста-
ри Грци (politike koinona) и Римљани (societas civilis) познавали 
институт цивилног друштва. По њиховом поимању било је то по-
литичко друштво у којем су активни грађани учествовали у кре-
ирању 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 ту-
мачено и поистовећивано са актуелном влашћу. У 18. веку, са на-
станком 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 нега-
тивних уплитања државе. У 18. и 19. веку у складу са друштве-
ним променама мења се и  схватање овог термина тако да се он по-
истовећује 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.



стр: 123-145.

- 127 -

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

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, орга-
низација и свеприсутног волонтерства. Истовремено, у Латинској 
Америци, Antonio Gramsci описује цивилно друштво као социјалну 
интеракцију институција и организација културне тематике из-
међу државе и тржишта4).

У новијој историји проучавање појма цивилног друштва дово-
дило је до његове глорификације, те је оно третирано као кључни 
фактор у решавању актуелних друштвених проблема, или као по-
модни 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 удружи-
вања, 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 опо-
зицијом актуелној власти, и да има функцију watch doga (пса чува-
ра), што се оцењује као негативно. И поред свега наведеног, треба 
признати да цивилно друштво игра важну улогу, посебно у земља-
ма младе демократије. ОЦД уско се везују уз модерну социјалну 
државу. Социјална држава, представља државу која својим актив-
ностима делује у смеру осигуравања социјалног минимума свим 
својим грађанима, као и пружања других врста помоћи социјал-
но 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 оства-
рује кроз деловање политичких партија. Лако је у теорији поста-

4) 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 поли-
тике, 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 ци-
вилног сектора. Политика трећег пута подразумева друштво са ак-
тивним 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 орга-
низацијама: 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 Сту-
деници 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 по-
сле рата национализовали фондови и задужбине, а њихово дело-
вање 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 ор-
ганизације избијају у први план након смрти Слободана Милоше-
вића. 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 цивил-
ни сектор доживео процват и остварио највеће домете, на просто-
ру бивше Југославије. Мада је то било поприлично неистражено 

5) 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

6) 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 по-
чело отварање болница, сиротишта и школа. У 20. веку су се углав-
ном 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 со-
цијална 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 Влади-
ног социјалног програма (1993) дошло до усвајања начела супси-
дијарности7) 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 на-
чин валоризовала волонтерски рад, на коме се овај сектор темељи.

Процес глобализације у 20. веку подстакао је значај невлади-
них организација, посебно када се ради о питањима која су надна-
ционална.

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 цен-

тра 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. 
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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 ут-

рошено за рад ОЦД око 5 милијарди динара из буџета државе, али 
да су та средства  добиле спортске организације, цркве и поли-
тичке 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 тро-
шења средстава са буџетске линије 481, од оних који су Канцела-
рији доставили податке. Јасно се види да недостају подаци за ско-
ро 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 волон-
терског 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 омо-
гућавају 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-za-
civilno-drustvo 
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У условима када расте број ОЦД и када се међународни дона-
тори повлаче, криза се преноси и на цивилни сектор. Зато су вели-
ка 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 органи-
зација, која омогућава разврставање организација по стандардизо-
ваној методологији и упоредивост са ОЦД из целог света, спрове-
дено је 2011. године истраживање ОЦД у Србији од стране НВО 
Грађанске иницијативе, у сарадњи с Канцеларијом Владе Републи-
ке Србије за сарадњу са цивилним друштвом, уз подршку Аген-
ције 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 запоставље-
ни и да имају занемарљиву сарадњу са другим ОЦД у окружењу; 
да је само 26% ОЦД основано до 1989. године, а све остале су но-
вијег 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 самоуп-
рави и врло ретко у профитном сектору.

18) Истраживање је непосредно реализовала компанија IPSOS Strategic Marketing, а обух-
ваћено 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, Грађан-
ске иницијативе

ОЦД и евроинтеграције

Велике силе су, по мишљењу С. Аврамов, схватиле да оружје и 
светско тржиште нису више довољни за остваривање глобалних ин-
тереса, већ да треба мале шрафове повезати у грандиозну машинерију. 
Официјелни теоретичари Америке дошли су до закључка да је нев-
ладин сектор најкраћи и најбезболнији пут за глобализацију оних 
видова активности који су ван контроле транснационалних ком-
панија и финансијских центара моћи, као што су школство, здрав-
ство, уметност. Том конгломерату организација, које су наступа-
ле под етикетом „невладине”, није додељена примарна, директ-
на политичка улога, у смислу непосредног освајања власти, него 
индиректна – деловање у правцу дисперзије државне власти кроз 
продирање у државне структуре, стварање паралелних структу-
ра, утицај на јавно мњење. Тим путем невладин сектор требало 
би да постане фактор глобалне владавине и, постепено, кроз сла-
бљење и разарање држава, пружи легитимитет глобалној влада-
вини.(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 ис-
кључиво као страни плаћеници. Ситуација се мења последњих го-
дина, 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 пре-
узму одговорност за сопствену будућност, да буду активни у из-
градњи демократског и напредног друштва на путу ка европским 
интеграцијама.

Стратегија подршке развоју цивилног друштва на тери-
торији града Београда19) усмерена је на стварање услова да 
становници/е Београда кроз ОЦД учествују у процесима доноше-
ња одлука, да сарађују са представницима Градске управе, не само 
на изборима већ и у свим ситуацијама обликовања и доношења јав-
них 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 грађан-
ско друштво, медије и културу, а представници ОЦД су позвани да 
учествују у консултативним процесима везаним за ИПА програми-
рање21) 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 орга-
низација 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 Ев-
ропског савета бр. 1085/2006 од 17. јула 2006. године. ИПА програмирање подразуме-
ва: програмирања помоћи ЕУ, помоћ транзицији и изградња институција, прекогра-
ничне сарадње, регионалног развоја и развоја људских ресурса, руралног развоја, ре-
гионалног 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 извешта-
вање 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 одго-
ворност 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 по-
кушај НВО да се у овај процес укључе (оцењујући их као неприја-
теље и стране плаћенике) и 2 - залагати се за њихово партиципи-
рање 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 органи-
ма државне власти, комисијама, канцеларијама и сл. -  на позиција-
ма 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 кам-
пања; који су развили технике сензибилизације и заговарања; који 
су успоставили неопходне везе са медијима и многим другим ре-
ферентним 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 добије-
ним значајним средствима, утичу на ублажавање појединих разли-
ка 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.



стр: 123-145.

- 139 -

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

се нерационалним23). У оквиру ИПА програма, предвиђена су сред-
ства 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 “Тран-
сформације цивилног друштва на путу према Европској унији”, 
између осталог је констатовано, да је рад цивилног друштва из-
раженији у претприступном периоду за чланство у ЕУ, а да потом 
губи на интензитету, али да зато јача сарадња са државним инсти-
туцијама. 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 сек-

23) 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 инди-
кативним финансијским оквиром (МИФФ) за период 2007-2013. (у милионима евра) 
може се видети на сајту: http://ec.europa.eu/enlargement/howdoes-it-work/financial-
assistance/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 про-
теклих 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 дефини-
сала 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 2011-
2013” 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, доноше-
њу 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 фи-
нансирање 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 плаћеници-
ма и шпијунима?

Важни догађаји на путу ка ЕУ:
1. Европски савет је 1993. г. у Копенхагену дефинисао крите-

ријуме за чланство у ЕУ. 
2. Србија је 22. децембра 2009. г. поднела захтев за присту-

пање ЕУ.
3. Србија је 2. марта 2012. г. добила статус кандидата за члан-

ство 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 интере-
су. 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, оба-
везне вакцине и производња лекова, реформе у просвети, укидање 
националних банака, продаја највећих предузећа, доношење број-
них 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 озбиљ-
но разматрање предности Србије у  евроазијским интеграцијама?

Свесни смо и озбиљне опасности да ће политичке, админи-
стративне 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, по-
стиже кроз партиципативно доношење одлука о свим, а посебно 
највећим друштвеним проблемима и питањима, као и да одсуство 
учешћа грађанства у оваквим процесима легитимише недемократ-
ски карактер политичког система, а усвојена решења чини неодр-
живим, Биро за друштвена истраживања је позвао организације 
цивилног друштва да се поред заговарања и јавних расправа, акти-
вирају и изврше притисак у правцу укључивања цивилног друштва 
не само у дефинисање приоритета већ и у могуће позитивне допри-
носе у напредовању започетих преговора о Косову28). Искуство и 
отвореност за сарадњу, опредељење ка савременим моделима де-
ловања и изражавања, проактивност и бројни други капацитети 
актера цивилног сектора, квалификују управо НВО за преузимање 
активније улоге у процесима демократизације, европских интегра-
ција, 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 по-
литички 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 секто-

27) 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-oko-
kosova&catid=1:aktuelnosti-vezane-za-biro, od 16.01.2013.
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ром, да финансијским и идеолошким упливом на његов рад и ле-
галним видовима контроле ограничи или чак преусмери могуће 
негативне стране утицаје, те да ОЦД постану истински партнери 
државе у остваривању националног интереса и пројектованих ев-
роинтеграција.
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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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Аннотация
В1960-1970-хгг.вомногихстранахсразличнымиэко-
номическимииполитическимисистемамиженщины
составлялиосновнойприрострабочейсилы.Особен-
ностиипроблемыженскоготруда,какпоказывает
авторстатьи,изучалисьнанаучнойосновевСССР.
Советскийопытпозволялизучатьмотивыизаконо-
мерноститрудаженщин, что способствовало ста-
новлениюмеждународнойполитикегендерногоравен-
ства.
Ключевые слова: Советский опыт, женский труд,
особая категория работников, нормы организации
труда.

V 1960-1970-х гг. мас со вое во вле че ние же нщ ин в общ е ствен ное 
про из вод ство ста ло за мет ным явле ни ем во всем ми ре. В 1965 

г. уде ль ный вес за ня тых же нщ ин в общ ей мас се же нщ ин тру до спо-
соб но го во зра ста со ста влял в США 26%, Ве ли ко бри та нии – 32%, 
Фран ции – 28%, Шве ции – 36%.1)

Ана лиз со ци а ль но-эко но ми че ских усло вий и спе ци фи че ских 
усло вий и  мо ти вов, по бу жда ю щ их же нщ ин тру ди ть ся вне до ма, 
пре вра тил ся в пред мет на уч но го ис сле до ва ния со ци о ло гов, эко но-

1) Е.Ф. Ма ле вич, «Три эта па эво лю ции жен ской за ня то сти в раз ви тых ин ду стри а ль ных 
стра нах», Женщинавроссийскомобществе, 1996, № 3, стр. 8.
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ми стов, исто ри ков.  «Од ной из са мых дра ма ти че ских пе ре мен в 
по след ние го ды ста ло уве ли че ние чи сла же нщ ин, во вле чен ных в 
тру до вою де я те ль но сть» - так оце ни вал со ци о лог Н. Дж. Смел зер 
эту но вую общ е ствен ную си ту а цию.2)

В Се вер ной Аме ри ке (Со е ди нен ных Шта тах и Ка на де) на 
до лю же нщ ин при хо ди ло сь око ло 60% при ро ста ра бо чей си лы в 
пе ри од ме жду 1950-1975 гг. В бо ль шин стве евро пе й ский стран с 
ры ноч ной эко но ми кой на до лю же нщ ин при хо ди ло сь бо лее 50% 
при ро ста ра бо чей си лы. В стра нах Во сточ ной Евро пы с цен тра ли-
зо ван ным пла но вым хо зя й ством в рам ках со ци а ль ной по ли ти ки и 
для удо вле тво ре ния по треб но стей эко но ми ки в зна чи те ль ной ме ре 
по о щ ря ло сь уча стие же нщ ин в про из во ди те ль ном тру де. В ре зу ль-
та те это го на же нщ ин при хо ди ло сь око ло 80% при ро ста ра бо чей 
си лы в пе ри од ме жду 1950 и 1975 го да ми.

Из вест но, что в 1970 г. 92,5% всех тру до спо соб ных же нщ ин в 
СССР бы ли за ня ты общ е ствен но по ле зным тру дом или учи ли сь в 
раз лич ных учеб ных за ве де ни ях.3)

Та ким обра зом, стра ны с ра зным эко но ми че ским ус тро й ством 
од но вре мен но столк ну ли сь с нео б хо ди мо стью ре гу ли ро ва ния жен-
ско го тру да: как обес пе чи ть рав ную опла ту за рав ный труд, как 
по мо чь же нщ и не сов ме щ а ть обя зан но сти ра бот ни цы и до ма шней 
хо зя й ки, как опре де ли ть круг  та ких про фес сий и ви дов за ня то сти, 
ко то рые не на не сут вре да жен ско му ор га ни зму? Со вет ский опыт 
из у че ния мо ти вов и за ко но мер но стей тру да же нщ ин при вле кал к 
се бе все бо ль ше вни ма ния. 

 Стре мле ние со вет ских же нщ ин к общ е ствен но му тру ду име ло 
эко но ми че ское обо сно ва ние. Не смо тря на рост сред ней за ра бот-
ной пла ты ра бо чих и слу жа щ их с 1940 по 1980 бо лее чем в 5 раз, 
уро ве нь по тре бле ния со вет ской се мьи во зра стал та ким обра зом, 
что за ра бот ная пла та же нщ и ны оста ва ла сь нео б хо ди мым вкла дом 
в се ме й ный бюд жет.  Ста но вле ние общ е ства по тре бле ния в бур жу-
а зных стра нах так же дик то ва ло эко но ми че скую нео б хо ди мо сть в 
до пол ни те ль ном жен ском за ра бот ке: в аме ри кан ских се мь ях с до-
хо дом до 10 ты сяч дол ла ров в 1978 г. ра бо та ло в пол то ра ра за бо ль-
ше же нщ ин, чем в се мь ях с до хо дом свы ше 10 ты сяч дол ла ров.4)  Э. 

2) Н.Дж. Смел зер, Социология,. Мо сква, 1998, стр.144.
3) 100интервьюссоветскимиженщинами, Сост. И. Авра мен ко,  Е. Щаги на, Н. Яши на, 

Мо сква, 1975, стр. 18.
4) Е.Ф.  Ма ле вич, «Три эта па эво лю ции жен ской за ня то сти в раз ви тых ин ду стри а ль ных 

стра нах», Женщинавроссийскомобществе, 1996, № 3, стр. 9.
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Гид денс счи тал жен скую ра бо ту по на й му фак то ром во зде й ствия 
на се мью и брак, ука зы вал на из ме не ние мо ти ва ции тру дя щ их ся 
же нщ ин: «Хо тя ра бо та ю щ ие за му жние же нщ и ны, как пра ви ло, 
име ют ме нее зна чи те ль ную ра бо ту, чем их парт не ры, они име ют 
бо ль шую эко но ми че скую не за ви си мо сть, чем до ма шние хо зя й-
ки. Мно гие из этих же нщ ин по-пре жне му счи та ют свою зар пла ту 
«до пол не ни ем» к за ра бот ку му жа; этот за ра бо ток рас це ни ва ет ся 
обо и ми как основ ной ис точ ник до хо да. Тем не ме нее, все бо ль шее 
чи сло же нщ ин вме сто то го, что бы до во ль ство ва ть ся ро лью до мо-
хо зя ек, на чи на ют от но си ть ся к слу жеб ной ка рь е ре как к основ но-
му дви жу щ е му на ча лу сво ей жи зни».5) 

Ре зу ль та ты ис сле до ва ния, про ве ден но го в 1974 – 1975 гг. со-
труд ни ка ми Ин сти ту та охра ны тру да ВЦСПС на че ты рех пред при-
я ти ях в г. Ива но во по ка зы ва ли, что основ ны ми мо ти ва ми про фес-
си о на ль ной ра бо ты же нщ и ны счи та ют: нео б хо ди мо сть в до пол ни-
те ль ном за ра бот ке (43%), же ла ние бы ть в кол лек ти ве (28%), стре-
мле ние уча ство ва ть в общ е ствен ном тру де (22%) и же ла ние бы ть 
ма те ри а ль но не за ви си мой (7%).6) Со вет ские ис сле до ва те ли под-
чер ки ва ли раз ли чия в мо ти ва ци ях ра бот ниц с вы со кой и низ кой 
ква ли фи ка ци ей и утвер жда ли: «…Со вре ме нем, ког да же нщ и на 
ста но вит ся пол но прав ным участ ни ком про из вод ства, осва и ва ет ся 
в но вой для се бя об ста нов ке… на пер вый план вы хо дит удо вле-
тво рен но сть хо ро шим ра бо чим кол лек ти вом, са мо сто я те ль но стью 
в тру де, во змо жно стью ра бо та ть твор че ски, ини ци а тив но»7).

Для срав не ния сле ду ет от ме ти ть, что на ме жду на род ной кон-
фе рен ции на те му «Труд ма те ри», ор га ни зо ван ной Ме жду на род-
ным со ю зом ор га ни за ций по во про сам се мьи 10-16 июня 1961 г., 
при чи на ми про фес си о на ль ной ра бо ты ма те ри вне до ма бы ли на-
зва ны: эко но ми че ские – не до ста ток средств; со ци а ль ные – общ е-
ствен ное да вле ние; пси хо ло ги че ские – стре мле ние к гар мо нич но-
му раз ви тию и при о бщ е нию же нщ и ны к общ е ствен ной жи зни8).

Объ я вле ние Ме жду на род но го го да же нщ и ны вы зва ло в СССР, 
на чи ная с 1975г. вол ну на уч но-ис сле до ва те ль ско го и го су дар ствен-
но го ин те ре са к по ло же нию тру дя щ е й ся же нщ и ны. Во зни кло осо-
зна ние то го, что же нщ и ны – осо бая ка те го рия ра бот ни ков. Ва жно 

5) См.: Э. Гид денс, Социология, Мо сква, 1999.
6) Э.С. Но ви ко ва, В.С. Язы ко ва, З.Л. Ян ко ва, Женщина. Труд.Семья (социологический

очерк),Мо сква, 1978.
7) Б.М. Ле вин, Мотивацияженскоготруда, Мо сква, 1970, стр. 2.
8) ГАРФ, Ф. 7928, Оп. 3, Д. 430, л. 25.
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не то ль ко пре до ста вля ть им рав ные пра ва, но пре до ста вля ть во-
змо жно сти их осу щ ествле ния. Ока за ло сь, что же нщ и нам сво й-
стве нен да же осо бый трав ма тизм: они не склон ны са мо сто я те ль но 
на ру ша ть тех ни ку без о па сно сти, но по лу ча ют трав мы там, где в их 
от но ше нии на ру ша ют ся нор мы ор га ни за ции тру да. В 1976 г. уро-
ве нь общ е го трав ма ти зма сре ди же нщ ин в 2,5 ра за, а смер те ль но го 
был в 8 раз ни же, чем сре ди муж чин.9) 

Ко мис сия по во про сам тру да и бы та же нщ ин, охра ны ма те-
рин ства и дет ства, со здан ная дву мя па ла та ми Вер хов но го Со ве та 
СССР ини ци и ро ва ла еже год ные смо тры и про вер ки усло вий тру да, 
бы та и от ды ха тру дя щ их ся же нщ ин на про мы шлен ных пред при я-
ти ях, в се ль ском хо зя й стве, на фло те, в сфе ре на род но го обра зо ва-
ния и здра во о хра не ния. К 1978 г. во Все со ю зном смо тре при ня ло 
уча стие око ло 90% кол лек ти вов пред при я тий и ор га ни за ций. Из 
тру до вых кол лек ти вов по сту пи ло свы ше 600 ты сяч пред ло же ний, 
из ко то рых са мы ми по пу ляр ны ми бы ли тре бо ва ния от де ль ных по-
ме щ е ний для же нщ ин (раз де вал ки, ду ша, ком на ты от ды ха), а так-
же жа ло бы на не у доб ную спе цо де жду, не при год ную для ра бот ни-
цы-же нщ и ны10).

Вскры ло сь пов се мест ное на ру ше ние спи ска тя же лых и вред-
ных ра бот, ко то рый де й ство вал с 1932 г. на осно ве По ста но вле ния 
На род но го ко мис са ри а та тру да (НКТ) СССР. Од на ко в го ды Ве ли-
кой Оте че ствен ной во й ны мно же ство же нщ ин бы ло при ня то на 
вред ные и тя же лые про из вод ства, и в да ль не й шем По ста но вле ние 
НКТ СССР не со блю да ло сь. Так, в ме тал лур ги че ской и ма ши но-
стро и те ль ной про мы шлен но сти же нщ и ны ра бо та ли пу ль то вщ и-
ка ми, ста ле ва ра ми, ва ль цо вщ и ка ми, на го ря чей про кат ке ме тал ла, 
вы ру бщ и ка ми, ку зне ца ми, тра ви ль щ и ка ми. В хи ми че ской про мы-
шлен но сти – аб сор бщ и ка ми, ба ше нщ и ка ми, где име ли де ло с ядо-
ви ты ми ве щ е ства ми. На пред при я ти ях всех отра слей про мы шлен-
но сти же нщ ин при вле ка ли к за груз ке то пли ва руч ным спо со бом, 
на зна ча ли ко че га ра ми, на же ле зно до ро жном тран спор те же нщ и ны 
до пу ска ли сь к ра бо те тор мо зи ль щ и ка ми, сце пщ и ка ми на раз груз-
ке угля из ва го нов вруч ную11). К то му же, мно гие же нщ и ны бы ли 
за де й ство ва ны на ра бо тах, где на их ор га низм вли ял ком плекс не-
бла го при ят ных фак то ров, ко то рый ра нее не был вклю чен в спи-
сок. Так, в на ча ле 1970-х гг. в се ль ском хо зя й стве бы ло до пу щ е но 

9) ГАРФ, Ф. 7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 127.
10) ГАРФ, Ф. 5451, Оп. 27, Ед. хр.363, л. 5.
11) ГАРФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед. хр. 204, л. 1, 2, 23.
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к при ме не нию для за щ и ты рас те ний око ло 200 пе сти ци дов. На ра-
бо ту с ядо хи ми ка та ми и ми не ра ль ны ми удо бре ни я ми в кол хо зах 
и сов хо зах еже год но при вле ка ло сь 70 тыс. че ло век, из них 80% 
же нщ ин. В ре зу ль та те у же нщ ин, име ю щ их дли те ль ный кон такт 
с пе сти ци да ми, ча сто ро жда ли сь не до но шен ные де ти с ма лым ве-
сом, а у ма те рей в груд ном мо ло ке об на ру жи вал ся яд ДДТ. Все го 
из 839 ви дов се ль ско хо зя й ствен ных ра бот 148 явля ли сь тя же лы ми 
и вред ны ми12).

Го ском труд СССР, Мин здрав СССР, ВЦСПС в 1977г. под го то-
ви ли для рас смо тре ния Со ве том Ми ни стров СССР пред ло же ний о 
за ме не жен ско го тру да на тя же лой ра бо те и на ра бо те с вред ны ми 
усло ви я ми тру да в Х пя ти лет ке. 

В 1978г. бы ли под го то вле ны три спи ска:
-спи ска №1 про из водств, про фес сий и ра бот с тя же лы ми и 

вред ны ми усло ви я ми тру да, с ко то рых под ле жат вы во ду же нщ и ны;
-спи ска №2 про из водств, про фес сий и ра бот с тя же лы ми и 

вред ны ми усло ви я ми тру да, на ко то рые за пре щ ен при ем же нщ ин;
-спи ска №3 про из водств, про фес сий и ра бот, где по дан ным 

ор га нов здра во о хра не ния мо гут ра бо та ть же нщ и ны, но при усло-
вии про ве де ния в этих про из вод ствах и на ра бо тах со о твет ству ю-
щ е го ме ро при я тия по ко рен но му из ме не нию усло вий их тру да13).

В 1978г. с тя же лых руч ных ра бот и из про из водств с вред ны ми 
усло ви я ми тру да бы ло вы сво бо жде но (с пре до ста вле ни ем дру го го 
ме ста ра бо ты) 721 тыс. же нщ ин, на 177 тыс. со кра ти ло сь чи сло 
же нщ ин, ра бо та ю щ их в ноч ных сме нах. Бы ло пе ре под го то вле но 
по вто рой про фес сии 1,8 мил ли о на же нщ ин14). В прак ти ку пред-
при я тий «под на жи мом го су дар ства» во шли до го во ры с на уч ны ми 
уч ре жде ни я ми об из у че нии про из вод ствен ных про блем же нщ ин. 
Так, на при мер, Смо лен ский за вод ма ло га ба рит ных вы чи сли те ль-
ных ма шин (МВМ) за клю чил до го вор со Смо лен ским ин сти ту том 
фи зи че ской ку ль ту ры на ис сле до ва ние ха рак те ра про из вод ствен-
ных опе ра ций и ра бо чей по зы, при чин уто мля е мо сти и со зда ние 
ра ци о на ль ных ре жи мов тру да и от ды ха, ком плек сов фи зи че ских 
упра жне ний15).

12) ГАРФ,Ф.7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 147.
13) ГАРФ,Ф.7523, Оп. 117, Ед.х. 2836, л. 147.
14) ГАРФ, Ф.5451, оп. 27, Ед.х. 323, л. 5.
15) ГАРФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед.х. 323, л. 66.
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Про фес си о на ль ная струк ту ра жен ско го тру да в стра нах с раз-
лич ным ти пом эко но ми ки к кон цу 1970-х го дов об на ру жи ва ла 
сход ную тен ден цию фе ми ни за ции тех про фес сий, ко то рые бы ли 
ме нее опла чи ва е мы ми, не пре сти жны ми, отли ча ли сь мо но тон ным 
тру дом. На при мер, на Се ми на ре об уча стии же нщ ин в эко но ми че-
ском раз ви тии ра й о на ЕЭК от ме ча ло сь, что в стра нах-чле нах Евро-
пе й ской эко но ми че ской ко мис сии с ры ноч ной эко но ми кой ли шь 
20% муж чин и бо лее 60% же нщ ин име ют сле ду ю щ ие про фес сии: 
са ни тар ки и аку шер ки, пре по да ва те ли школ, кон тор ские ра бот ни-
ки, про да вщ и цы, офи ци ант ки, па рик ма хе ры, гор нич ные16). В про-
фес си ях, свя зан ных с пи щ е вой про мы шлен но стью, про из вод ством 
на пит ков, тек сти ль ной про мы шлен но стью, же нщ и ны со ста вля ют 
бо ль шин ство в стра нах Южной и Во сточ ной Евро пы.

Од на ко в СССР ока зал ся фе ми ни зи ро ван ряд про фес сий, тре-
бо вав ших вы со ко го уров ня обра зо ва ния: «Су щ е ству ет груп па спе-
ци а ль но стей, где оди на ко во эф фек тив но при ме не ние муж ско го и 
жен ско го тру да, при чем в ря де из них чи сло же нщ ин зна чи те ль но 
пре о бла да ет над чи слом муж чин. Это от но сит ся к учи те лям школ 
(в 1974 г. же нщ и ны со ста вля ют 71%), вра чам (70%).17) По пе ре пи-
си 1970 г. ка ждый тре тий ин же нер в СССР и 59% тех ни ков – же-
нщ и ны.18) Этот эф фект свя зан во-пер вых, со срав ни те ль но низ кой 
опла той тру да, во-вто рых, со стре мле ни ем все бо ль ше го чи сла со-
вет ских же нщ ин  по лу чи ть выс шее обра зо ва ние. Из до кла да Ге-
не ра ль но го се кре та ря ООН 1978 г. сле ду ет, что уча стие же нщ ин 
в про фес си о на ль ной под го тов ке на тре ть ем уров не обра зо ва ния 
(выс шем) в СССР со ста вля ло 52,6%, в Ве ли ко бри та нии- 42%, в 
США- 22,8%, в Ис па нии -38%, в Юго сла вии – 39%19). 

Про бле ма ти за ция из у че ния тру да со вет ских же нщ ин во вто-
рой по ло ви не 1970-х гг. вскры ла про бле му низ кой опла ты тру да 
учи те лей, вра чей и дру гих ра бот ни ков с выс шим обра зо ва ни ем. 
По иск ре ше ний ви де ли в сле ду ю щ ем:

- ра ци о на ль ная ор га ни за ции тру да: «Ис сле до ва ния по ка зы-
ва ют, что вра чи ра зных спе ци а ль но стей и сред ние ме дра бот ни ки 
зна чи те ль ную ча сть ра бо че го вре ме ни (до 40%) за тра чи ва ют на 

16) ГАРФ, Ф.9553,  Оп. 1, Ед.хр. 1345, л. 161 об.
17) Е.В. Ре ми зо ва, Некоторые правовые вопросы обеспеченияженского равноправия в

СССР//ВестникМосковскогоУниверситета.СерияXII/ Пра во,1975, №4, стр.13.
18) В.Н. Тол ку но ва, ПравоженщиннатрудвСССР, Мо сква, 1980, стр.33.
19) ГАРФ,Ф.7928, Оп. 3, Ед.х. 5052, л. 27.
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вы пол не ние функ ций, ко то рые мо гли бы вы пол ня ть ме нее ква ли-
фи ци ро ван ны ми ра бот ни ка ми».20)

- улуч ше ние ка че ствен но го со ста ва ка дров: «Це ле со о бра зно 
вве сти для учи те лей, про ра бо тав ших свы ше 10 лет, осо бую ква-
ли фи ка ци он ную ка те го рию (выс шую)…на осно ва нии уров ня те-
о ре ти че ских и прак ти че ских зна ний, сте пе ни зна ком ства со спе-
ци а ль ной ли те ра ту рой и зна ни ем ино стран ных язы ков, из у че ния 
сме жных ди сци плин.21)

- общ ее по вы ше ние за ра бот ной пла ты, со кра щ е ние раз ры ва в 
опла те тру да со сред ней в про мы шлен но сти: «Если в 1965г. сред-
не ме сяч ная зар пла та в на род ном обра зо ва нии бы ла ме нь ше, чем в 
це лом по на род но му хо зя й ству на 0,6%, то в 1978г. раз рыв до стиг 
17,2%»22) .

 Та ким обра зом, пе ре че нь про фес сий, где со сре до то че ны же-
нщ и ны, был нео ди на ков для За пад ной Евро пы, США и стран Во-
сточ ной Евро пы с пла но вой эко но ми кой. Бы строе про дви же ние 
со вет ских же нщ ин в раз лич ные про фес си о на ль ные сфе ры по зво-
ля ло со вет ским иде о ло гам до ка зы ва ть на этом при ме ре пре и му щ-
е ства пла но вой мо де ли  эк стен сив ной эко но ми ки: «…Де ло в том, 
что в Со вет ской стра не уже 20 лет как нет без ра бо ти цы. Со вет-
ское про из вод ство – фа бри ки и за во ды, же ле зные до ро ги и вод-
ный тран спорт, раз лич ные ку ль тур ные и учеб ные за ве де ния – не-
пре рыв но рас ши ря ет ся из го да в год и тре бу ет все бо ль ше го чи сла 
ра бо чих, слу жа щ их, ра бот ни ков ку ль ту ры и на у ки. Это озна ча ет, 
что ка ждый год но вые сот ни ты сяч муж чин и же нщ ин… вли ва ют-
ся в раз лич ные отра сли на род но го хо зя й ства».23) Есте ствен но, что 
же лая по лу чи ть со вет ские на ра бот ки по из у че нию вли я ния про из-
вод ствен ных про цес сов на ор га низм же нщ и ны (нор мы пе ре но ски 
тя же стей, до пу сти мые уро ве нь шу ма, осве щ е ния, тем пе ра тур ный 
ре жим) пред ста ви те ли евро пе й ских и раз ви ва ю щ их ся стран стал-
ки ва ли сь с дан ной иде о ло ги че ской по зи ци ей24). 

Осо бое зна че ние име ет пе ри од 1960-х – на ча ла 1980-х гг., ког-
да бла го да ря «де мо кра ти че ско му им пу ль су» уча сти ли сь ме жду на-
род ные встре чи жен ских ор га ни за ций со ци а ли сти че ских и ка пи-
та ли сти че ских стран, имев шие ва жное зна че ние для раз ра бот ки 

20) ГАРФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 632, л. 10.
21) ГАРФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 289, л. 74.
22) ГАРФ, Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 632, л. 11.
23) ГАРФ, Ф. 5823, Оп. 23, Ед.х. 163.
24) См.: ГАРФ, Ф. 9553, Оп. 1, Ед.х. 2570, л.3; ГАРФ, Ф.9553, Оп. 1, Ед.хр. 1345, л. 66.
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ме жду на род ных Кон вен ций ООН, а так же ин кор по ра ции прав же-
нщ ин в на ци о на ль ные за ко но да те ль ства ра зных стран.

На Ме жду на род ном се ми на ре «Же нщ и на в со вре мен ном общ-
е стве» в Со фии тре ть е го – ше сто го сен тя бря 1975 г. в выс ту пле нии 
пред ста ви те ль ни цы СССР Л.Р. Ку дри ной бы ла выс ка за на идея о 
вза им ном стре мле нии го су дар ства и са мих же нщ ин к из ме не нию 
сво е го по ло же ния в общ е стве: «Ши ро кое во вле че ние же нщ ин в 
общ е ствен ное про из вод ство отве ча ет не то ль ко ко рен ным ин те-
ре сам раз ви тия стра ны. Огром ное зна че ние име ет общ е ствен но-
по ле зный труд для са мой же нщ и ны. Он явля ет ся фун да мен том ее 
эко но ми че ской са мо сто я те ль но сти, фор ми ру ет ее со ци а ль ную ак-
тив но сть, по ли ти че скую и нрав ствен ную зре ло сть, обу сла вли ва ет 
все сто рон нее раз ви тие лич но сти»25).

Пред ста ви те ль ни цы со ци а ли сти че ских стран де мон стри ро ва-
ли в сво их выс ту пле ни ях во змо жно сти го су дар ствен ной со ци а ль-
ной по мо щи же нщ и нам, ра бо та ю щ им по на й му. Из выс ту пле ния 
пред ста ви те ль ни цы ГДР А. Бер гер: «При со ци а ль ном за ко но да те-
ль стве мы ис хо ди ли из то го, что бы игра ть ак тив ную ро ль в про-
фес си о на ль ной и общ е ствен ной жи зни и гар мо ни че ски со че та ть 
эту ро ль со сво и ми за да ча ми как же нщ и на и ма ть. В ре зу ль та те 
это го се год ня в ГДР де й ству ют сле ду ю щ ие пра ва: во сем над ца ть 
не де ль от пу ска по бе ре мен но сти и ро дам при пол ной за ра бот ной 
пла те и со хра не ния ра бо че го ме ста на год; 40% всех де тей до трех 
лет, 80% всех до шко ль ни ков и 64% всех шко ль ни ков с пер во го по 
че твер тый класс об слу жи ва ет ся в го су дар ствен ных уч ре жде ни ях. 
Ро ди те ли долж ны за пла ти ть то ль ко ма ле нь кую при бав ку»26).

Рез ко по ляр ны ми вы гля дят выс ту пле ния на се ми на ре в Со фии 
пред ста ви те ль ниц Гре ции и Ки пра. «… Же нщ и ны в Гре ции пред-
ста вля ют 30% тру до во го ак тив но го на се ле ния, из ко то ро го за ня то 
в зе мле де лии – 53%, в про мы шлен но сти – 10%... Ра бо та ю щ ая ма ть 
осо бен но под вер га ет ся опа сно сти уво ль не ния, ра бо то да те ли уво-
ль ня ют бе ре мен ных, что бы не пла ти ть по со бия по ма те рин ству… 
Ма ло дет ских са дов и поч ти не су щ е ству ет дет ских яслей. На при-
мер, в Фес са ло ни ки, с 600 тыс. жи те ля ми, есть од ни го су дар ствен-
ные жен ские ясли» 27).

Бо рь ба за ген дер ное ра вен ство (в том чи сле в сфе ре на ем но го 
тру да) ста ла од ним из на пра вле ний де я те ль но сти ООН. В уста ве 

25) ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 53.
26) ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 53.
27) ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683, л. 72.
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ООН со ста ви те ли пре ду смо тре ли «рав ные пра ва муж чин и же нщ-
ин». Че рез три де ся ти ле тия, ког да жен ский труд и тран сфор ма ция 
тра ди ци он ной се мьи ста ли за мет ным явле ни ем во всем ми ре, ста-
ло оче вид ным, что де кла ра ций о ра вен стве не до ста точ но для обес-
пе че ния же нщ и нам рав ных прав. 

Со вет ский опыт из у че ния фи зи о ло ги че ских осо бен но стей 
тру да же нщ ин, его нор ми ро ва ния, про фес си о на ль ных и со ци а-
ль ных про блем имел опре де лен ный ме жду на род ный ре зо нанс. В 
1980 г. в Ко пен га ге не во вре мя Вто рой все мир ной кон фе рен ции по 
по ло же нию же нщ ин  осо бое вни ма ние  бы ло уде ле но со ци а ли сти-
че ским стра нам: «В стра нах с цен тра ли зо ван ным пла но вым хо зя й-
ством име ло ме сто да ль не й шее по вы ше ние ро ли же нщ и ны в ря де 
раз лич ных обла стей. Же нщ и ны в этих стра нах ак тив но уча ство ва-
ли в со ци а ль ном и эко но ми че ском раз ви тии и в дру гих обла стях 
общ е ствен ной жи зни сво их стран. В стра нах с цен тра ли зо ван ным 
пла но вым хо зя й ством был до стиг нут вы со кий уро ве нь за ня то сти 
сре ди же нщ ин, здра во о хра не ния, обра зо ва ния, уча стия же нщ ин в 
по ли ти че ской жи зни»28) [6, л.33 об].

Литература
• 100 интервью с советскимиженщинами, Сост. И. Авра мен ко,  Е. 

Щаги на, Н. Яши на, Мо сква, 1975. 
• ГАРФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед.х. 323.
• ГАРФ, Ф.7523, Оп. 117, Ед.х. 2836. 
• ГАРФ, Ф.7928, Оп. 9, Ед.х. 5049.
• ГАРФ, Ф.9553, Оп. 1, Ед.х. 2570. 

• ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Ед.х. 5052. 
• ГАРФ,Ф.9595, Оп. 1, Ед.х. 289.
• ГАРФ, Ф.9595, Оп.1, Ед.х. 632.
• ГАРФ, Ф. 5823, Оп. 23, Ед.х. 163.
• ГАРФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед. хр. 204. 
• ГАРФ, Ф.5451, Оп. 27, Ед. хр.363.
• ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Д. 3683. 
• ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Д.430. 
• ГАРФ, Ф.9553. Оп.1, Ед.хр. 1345.
• Гид денс, Э.: Социология, Мо сква, 1999.

28) ГАРФ, Ф.7928, Оп. 3, Ед. х. 5052, л. 33 об.



- 158 -

СОВЕТСКИЙОПЫТГОСУДАРСТВЕННОЙПОДДЕРЖКИ...ТатьянаМищенко

• Ле вин, Б.М., Мотивацияженскоготруда, Мо сква, 1970.
• Ма ле вич, Е.Ф.,  «Триэтапаэволюцииженскойзанятостивразви-

тыхиндустриальныхстранах», Женщинавроссийскомобществе, 
1996, № 3. 

• Но ви ко ва, Э.С., Язы ко ва В.С., Ян ко ва З.Л., Женщина.Труд.Семья
(социологическийочерк), Мо сква, 1978.

• Ре ми зо ва Е.В., «Не ко то рые пра во вые во про сы обес пе че ния жен ско-
го рав но пра вия в СССР», ВестникМосковскогоУниверситета, Се-
рия XII,  Пра во,1975, № 4.

• Смел зер Н.Дж., Социология, Мо сква, 1998. 

• Тол ку но ва В.Н., ПравоженщиннатрудвСССР, Мо сква, 1980. 

TatjanaMisenko
SOVIETEXPERIENCEOFSTATESUPPORTTOFEMALE

LABOURINTHEPROCESSOFFORMING
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Resume
Inthe1960-1970-ies,inmanycountrieswithdifferenteco-
nomicandpolitical systems, female labor forcewas the
mainimpetusforeconomicgrowth.Featuresandproblems
ofwomen’swork,astheauthorshows,hadbeenstudied
onascientificbasisintheUSSR.
Soviet experience enabled the study of the motives and
patternsofwomen’swork,whichcontributedtotheestab-
lishmentoftheinternationalpoliticsofgenderequality.
Key words: soviet experience, women’s work, a special
categoryofworkers,organizationoflaborstandards.

 Овај рад је примљен 4. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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Душан Гујаничић*

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Београд

ПОЛОЖАЈГРАДОНАЧЕЛНИКАУСРБИЈИ
ИФРАНЦУСКОЈ-УПОРЕДНААНАЛИЗА**

Сажетак
Функ ци ја гра до на чел ни ка не спор но пред ста вља ка мен 
те ме љац у си сте му ло кал не са мо у пра ве раз ви је них др
жа ва. Реч је о ино ко сном из вр шном ор га ну са ко јим 
гра ђа ни уоби ча је но пр во до ла зе у до дир ка да је реч 
о њи хо вом од но су са јав ним, од но сно др жав ним вла
сти ма уоп ште. Шта ви ше, мо же се ре ћи да ква ли тет 
сва ко днев ног жи во та гра ђа на у мно го ме за ви си од ин
сти ту ци о нал них овла шће ња, по ли тич ке мо ћи, као и 
лич них спо соб но сти гра до на чел ни ка ко ји је за ми шљен 
као ,,до бар до ма ћин’’ сво је за јед ни це. У овом ра ду ми 
ће мо ана ли зи ра ти упо ред ном ме то дом ову ва жну ин
сти ту ци ју, њен прав ни по ло жај, за кон ска овла шће
ња и по ли тич ки ути цај у на шој др жа ви и Фран цу ској 
кроз раз ма тра ње ме ђу соб них упе ча тљи вих слич но сти 
и раз ли ка. 
Кључ не ре чи: гра до на чел ник, пред сед ник оп шти не, ло
кал на са мо у пра ва, овла шће ња, из вр шни ор ган.

Iсто риј ски по сма тра но, ло кал на са мо у пра ва у сво јим пр во бит-
ним тра ди ци о нал ним об ли ци ма прет хо ди фор ми ра њу др жа ва 

као об ли ка гло бал не по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва.’’1) Ло гич-
но, пре на ста ја ња са мих др жа ва тре ба ло је ство ри ти ка кве-та кве 
по ве за не и ста бил не за јед ни це у ло кал ној сре ди ни, ко је би он да 

* Ис тра жи вач-са рад ник, 
** Овај рад на стао је у оквиру про јек та бр. 179009, који финансира Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је. 
1) Пе тар Ма тић, Ре ди зај ни ра ње ло кал не са мо у пра ве, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

2012, Бе о град, стр. 45.
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на кнад ним удру жи ва њи ма хо ри зон тал но до при не ле ства ра њу цен-
тра ли зо ва не по ли тич ке це ли не, то јест др жа ве.    

Ма те ри ја ко ја се раз ма тра у овом ра ду при па да обла сти ло кал-
не са мо у пра ве и са мим тим пред ста вља су ве ре но пра во сва ке зе-
мље да са мо стал но прав но уре ди ово пи та ње. Фор мал но гле да но, 
чак и у окви ру Европ ске уни је оне има ју ве ли ку сло бо ду јер ,,ни-
је дан акт ко му ни тар ног пра ва не на ме ће оба ве зу др жа ва ма чла ни-
ца ма да раз ви ја ју де цен тра ли за ци ју.’’2) Тре ба ли по себ но ис ти ца ти 
по ли тич ки зна чај функ ци је гра до на чел ни ка, не за ви сно од прав не 
ана ли зе ње го вих овла шће ња и мо ћи? У јед ном бро ју слу ча је ва ова 
ду жност је до слов но слу жи ла као сво је вр сна од скоч на да ска ка 
ви шим др жав ним функ ци ја ма, чак и до по ло жа ја пред сед ни ка ре-
пу бли ке, на ро чи то ако се ра ди ло о пр вим љу ди ма глав ног гра да.3) 
Опа сност ко ја хро нич но пра ти од нос власт-гра ђа ни, до ду ше пре-
вас ход но на ви шим ни во и ма вла сти, а од но си се на по зна ти фе но-
мен оту ђе ња јав них, др жав них функ ци о не ра од гра ђа на у сми слу 
не у ви ђа ња њи хо вих ре ал них по тре ба (што би не ки ре кли ,,пулс’’ 
на ро да) је сва ка ко по при ро ди ства ри знат но ма ње при су тан на ло-
кал ном ни воу, иако ни ов де ни је пот пу но не мо гућ. Гра до на чел ник 
је по де фи ни ци ји у знат но те шњем од но су са гра ђа ни ма и њи хо вим 
ор га ни за ци ја ма го то во сва ко днев но и има че сто бо љи увид у ствар-
не по тре бе и не до стат ке сво је ло кал не сре ди не.

1. Фран цу ска

1.1. Увод не на по ме не

Ка да го во ри мо о функ ци ји гра до на чел ни ка, нај пре тре-
ба ис та ћи оно што се по сло вич но ста вља у пр ви план кад је 
Фран цу ска у пи та њу, а то је огром на рас цеп ка ност фран цу ске 
те ри то ри је на при бли жно 37 000 оп шти на, по че му је ова др-
жа ва је дин ствен слу чај у Евро пи.4) Фран цу ску та ко ђе кра си 

2) Мichel Ver pe a ux, Les col lec ti vités ter ri to ri a les en Fran ce, Dal loz, Pa ris, 4ème édi tion, 2011, 
стр. 66.

3) Та кви слу ча је ви су за бе ле же ни на при мер у Фран цу ској (Жак Ши рак), Ру му ни ји (Тра-
јан Ба се ску), Пор ту га лу (Жор же Сам па јо), Ира ну (Мах мут Ах ма ди не џад)... Сви на ве-
де ни по ли ти ча ри су би ли од ре ђе но вре ме гра до на чел ни ци сво јих пре сто ни ца, а ка сни је 
и ше фо ви др жа ва.

4) При ме ра ра ди, Не мач ка ко ја има 15-ак ми ли о на ста нов ни ка ви ше од Фран цу ске има не-
ко ли ко пу та  ма ње гра до на чел ни ка, а слич но ва жи и за Ве ли ку Бри та ни ју или Ита ли ју 
ко је има ју при бли жан број ста нов ни ка као Фран цу ска.
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та ко зва ни мо но тип ски си стем оп шти не још од Ве ли ке ре во-
лу ци је 1789. То прак тич но зна чи да је устрој ство и ин сти ту-
ци о нал ни си стем свих оп шти на иден ти чан, што као ре ше ње 
мо же и да чу ди, има ју ћи у ви ду огром не не сра зме ре у бро ју 
ста нов ни ка из ме ђу по је ди них оп шти на.5) С дру ге стра не, оно 
што пре ма го то во јед но ду шном ми шље њу од ли ку је фран цу-
ску по ли тич ку кла су су од ре ђе ни кон зер ва ти ви зам и из ве сна 
инерт ност у на ви ка ма и схва та њи ма у ве зи сво је уло ге и ме-
ста у по ли тич ком си сте му. Ка да при том у том кон тек сту узме-
мо у об зир ми шље ње јед ног фран цу ског гра до на чел ни ка да 
се ра ди о др жа ви ,,ко ја мен тал но тре ба да про ме ни век’’,6) он-
да је ја сно да је кон зер ва ти ви зам при лич но уко ре њен у свест 
фран цу ских јав них функ ци о не ра.

Функ ци ја гра до на чел ни ка (ma i re) је јед на од нај ста бил-
ни јих у це ло куп ном по ли тич ком си сте му ове зе мље. Те ме љи 
ове ин сти ту ци је су по ста вље ни још у XIX ве ку, тач ни је за ко-
ном из 1884. под Тре ћом ре пу бли ком (1870-1940). Мо же се 
сло бод но ре ћи да основ ни по сту ла ти на ко ји ма функ ци о ни ше 
ин сти ту ци ја гра до на чел ни ка се ни су су штин ски ме ња ли од 
на ве де ног пе ри о да па све до да нас.

Гра до на чел ник је не спор ни шеф ло кал не ег зе ку ти ве. У 
ње го вом ра ду му по ма же  од ре ђе ни број по моћ ни ка (adjo int)  
чи ји број ни је ста лан, јер за кон оста вља сло бо ду пред сед ни-
ку оп шти не да он са мо стал но од ре ди број сво јих по моћ ни ка, 
има ју ћи пр вен стве но у ви ду раз ло ге це лис ход но сти. Ипак, тај 
број ни је на рав но нео гра ни чен и мо ра се кре та ти у гра ни ца ма 
до мак си мум 30% од укуп ног бро ја ло кал них од бор ни ка, док 
ми ни мум мо ра по сто ја ти бар је дан по моћ ник. На рав но, ја сно 
је да сва ка оп шти на има сво је спе ци фич но сти и ре ал не по-
тре бе ко је за ви се од ње не ве ли чи не, бро ја ста нов ни ка, исто-
риј ских при ли ка, ге о граф ских ка рак те ри сти ка, де мо граф ске 
струк ту ре, при вред ног раз во ја, са о бра ћај не мре же итд.

5) Та ко на при мер, по сто је оп шти не (тач ни је ре че но се о ца) ко ја има ју тек сто ти њак ста-
нов ни ка, па до гра до ва са ви ше сто ти на хи ља да ста нов ни ка.

6) Phi lip pe La u rent, Décen tra li sa tion : en fi nir avec les idées reçues, L.G.D.J, Pa ris, 2009, стр. 
58.
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1.2. Из бор

Ман дат гра до на чел ни ка тра је 6 го ди на и ни је огра ни чен бро јем 
из бо ра.7) За из бор се тра жи ап со лут на ве ћи на гла со ва ло кал них од-
бор ни ка, а уко ли ко до ње ни је мо гу ће до ћи у два кру га гла са ња, у 
тре ћем кру гу се при сту па из бо ру ре ла тив ном ве ћи ном гла со ва. За-
ни мљи во је при том да за кон не зах те ва ни ка кву по себ ну про це ду ру 
кан ди до ва ња на ову функ ци ју, већ се кан ди да ту ра мо же под не ти у 
би ло ком тре нут ку, па чак и пред евен ту ал ни тре ћи круг гла са ња.

Тре ба ло би ис та ћи чи ње ни цу да гра до на чел ник у Фран цу ској 
ни је устав на ка те го ри ја. Устав Пе те ре пу бли ке на бра ја је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, али не по ми ње по себ но њи хо ве из вр шне и 
пред став нич ке ор га не. Акт ко ји на вр ло де та љан на чин уре ђу је 
ову област је Оп шти за ко ник о те ри то ри јал ним ко лек ти ви те ти ма 
(CGCT) ко ји је у ви ше на вра та био ме њан и до пу ња ван.

По се бан про блем Пе те Ре пу бли ке је го ми ла ње функ ци ја, на-
ро чи то од стра не ло кал них функ ци о не ра, а са мим тим и гра до на-
чел ни ка. На и ме, ве ли ки је број по сла ни ка ко ји су исто вре ме но и 
гра до на чел ни ци или пак пред сед ни ци де парт мант ских или ре ги о-
нал них са ве та, да кле по сто ји спа ја ње ман да та у за ко но дав ном те-
лу и из вр шних функ ци ја на ни жим ни во и ма вла сти (оп шти на ма, 
де парт ма ни ма, ре ги о ни ма). Ло гич но пи та ње ко је се том при ли ком 
по ста вља је да ли до тич ни др жав ни функ ци о не ри мо гу под јед на-
ко ква ли тет но оба вља ти ова ко зах тев не ду жно сти исто вре ме но на 
ло кал ном и цен трал ном ни воу. Зна чај на ре фор ма у ци љу за бра не 
го ми ла ња ман да та је по кре ну та 2013. го ди не од стра не пред сед ни-
ка ре пу бли ке и чак усво је на у На род ној скуп шти ни, али се је дан 
број се на то ра по ка зао не по пу стљи вим, те је услед то га ова ва жна 
ре фор ма до даљ њег од ло же на. 

1.3. Овла шће ња

У фран цу ској прав ној док три ни се по себ на па жња тра ди ци-
о нал но по кла ња раз ма тра њу пој ма јав ног по рет ка (or dre pu blic). 
Овај, ко ли ко зна ча јан то ли ко и сло жен по јам, ни је по го дан за ла-
кон ско де фи ни са ње кроз да ва ње не ког је згро ви тог и све о бу хват ног 

7) Вре ди по ме ну ти при мер по је ди них фран цу ских гра до на чел ни ка ко ји су оба вља ли ову 
функ ци ју чак ви ше де це ни ја. Та ко на при мер, гра до на чел ник Ли о на Еду ар Ерио (Edo
u ard Her ri ot) је био на функ ци ји, и то у два ман да та (1905-1940, 1945-1957), чак  47 
го ди на! До тич ни по ли ти чар за са да по то ме др жи ап со лут ни ре корд у Фран цу ској.
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од ре ђе ња. Оно што је пак не спор но је чи ње ни ца да је гра до на чел-
ник у вр ше њу сво је функ ци је ду жан да пр вен стве но обез бе ди по-
што ва ње и ста бил ност јав ног по рет ка. У том ци љу, као што ће мо 
и ви де ти, он рас по ла же не ким за и ста зна чај ним овла шће њи ма ко ја 
су те шко за ми сли ва и оства ри ва код гра до на чел ни ка у Ср би ји.

Kључно пи та ње код сва ке функ ци је је обим ње них овла шће-
ња, од но сно над ле жно сти. У том кон тек сту не тре ба за бо ра ви ти да 
је ,,пра ва де цен тра ли за ци је она ко ја се од но си на овла шће ња. Не 
тре ба је ме ша ти са де цен тра ли за ци о јом ак тив но сти.’’8) Над ле жно-
сти мо гу оста ти на цен трал ном ни воу вла сти, али њи хо во вр ше-
ње мо же би ти из ме ште но на раз ли чи те де ло ве те ри то ри је. Овла-
шће ња гра до на чел ни ка у Фран цу ској су у јед ној ме ри иден тич на 
или бар срод на овла шће њи ма гра до на чел ни ка у на шој зе мљи, али 
мо ра мо при ме ти ти да је ње го ва ин сти ту ци о нал на уло га ра зно вр-
сни ја, а вр ло че сто и фак тич ки по ло жај ја чи у од но су на ње го вог 
ко ле гу у Ср би ји. Услед број но сти ње го вих овла шће ња ов де ће мо 
на ве сти пр вен стве но са мо оно што чи ни срж ње го вих ду жно сти. 
Сход но то ме гра до на чел ник: 1) пред ста вља сво ју оп шти ну; 2) вр-
ши име но ва ње, про гла ша ва на пре до ва ње, ка жња ва и санк ци о ни ше 
оп штин ске слу жбе ни ке; 3) одо бра ва у ко нач ном ис хо ду оп штин ски 
бу џет; 4) за сту па оп шти ну у слу ча ју суд ског спо ра; 5) ста ра се о 
из вр ше њу од лу ка оп штин ског пар ла мен та; 6) пот пи су је и из вр ша-
ва уго во ре; 7) ста ра се оп штин ским тро шко ви ма; 8) за ду жен је за 
очу ва ње јав ног по рет ка.

Од свих на ве де них овла шће ња, два се по себ но ис ти чу и при-
вла че нај ве ћу па жњу: ,,ше фо ва ње’’ оп штин ском ад ми ни стра ци јом 
и одр жа ва ње јав ног по рет ка. Ова по след ња над ле жност је она ко ја 
по себ но у пр ви план ста вља уло гу гра до на чел ни ка и да је му по-
тен ци јал но ве ли ки ути цај, па и моћ. По јам јав ног по рет ка9) (or dre 
pu blic) ка ко ре ко смо при вла чи ве ли ку па жњу фран цу ске док три не 
јав ног пра ва и уоби ча је но са др жи че ти ри ,,ком по нен те’’: ред, си-
гур ност, без бед ност и јав но здра вље. Гра до на чел ник је овла шћен 
да пре ду зме све ме ре (прав не и фак тич ке) у ци љу за шти те и очу-
ва ња јав ног по рет ка (po li ce mu ni ci pa le). При ме ра ра ди, он мо же 
про гла си ти по себ не зо не без бед но сти у окви ру сво је оп шти не, од-
ре ди ти по се бан ре жим кре та ња у да тим обла сти ма, ус по ста ви ти 
ре стрик тив ни ре жим про да је ал ко хол них пи ћа, от ка за ти по је ди не 

8) Ge or ges Du pu is, Dro it ad mi ni stra tif, Pa ris, 2007, стр. 241.
9) У на шем пра ву би ово ме у ве ли кој ме ри од го ва рао по јам јав ног ре да и ми ра.
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кул тур не ма ни фе ста ци је (филм, по зо ри ште...) у слу ча ју про це не 
на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра...

С дру ге стра не, гра до на чел ник ни је је ди ни ор ган за ду жен за 
јав ни ред и мир на ло кал ном ни воу. По ред ње га, као пред став ник 
вла де у де парт ма ни ма10), пре фект (préfet) на сту па као сво је вр сни 
ко рек тив ни фак тор у сми слу до дат не или до пун ске за шти те јав-
ног по рет ка. Та ко, уко ли ко ме ре ко је гра до на чел ник пре ду зме ни су 
до вољ не да обез бе де јав ни ред и мир или пак на ру ша ва ње јав ног 
по рет ка пре ђе гра ни це јед не оп шти не, пр ва сле де ћа ин стан ца чи ја 
се ин тер вен ци ја оче ку је, у са рад њи, под ра зу ме ва се, са гра до на-
чел ни ком и ми ни стар ством уну тра шњих по сло ва, је упра во пре-
фект Ре пу бли ке. Уло га гра до на чел ни ка по себ но до ла зи до из ра жа-
ја у слу ча ју про гла ше ња ван ред ног ста ња где ван ред не ме ре би ва ју 
при ме њи ва не.11) 

С дру ге стра не пак, ну жно је на по ме ну ти да је фран цу ско пра-
во уки ну ло ин сти ту ци ју ста ра тељ ства (tu tel le) цен трал не вла сти 
над гра до на чел ни ци ма ко ја се спро во ди ла пре ко де ло ва ња пре фек-
та. До 1982. го ди не пре фект је имао прак тич но нео гра ни че ну моћ 
пре ма оп штин ским ак ти ма, уки да ју ћи их по тен ци јал но и због не-
за ко ни то сти, али и уко ли ко про це ни по сто ја ње не це лис ход но сти 
до тич ног ак та. Ме ђу тим, у по след ње три де це ни је ве ли ки део тих 
овла шће ња над ак ти ма гра до на чел ни ка су пре у зе ли управ ни су до-
ви. Но, не тре ба ми сли ти да гра до на чел ник као ло кал ни ор ган не-
ма ни ка ква овла шће ња да де лу је пре ма пред став ни ци ма цен трал не 
вла сти. На про тив, пре ма јед ној пре су ди Др жав ног са ве та (Con seil 
d’Etat), вр хов ног управ ног су да Фран цу ске, још из 1902. ,,гра до-
на чел ник мо же по о штри ти у окви ру сво је оп шти не ме ре за шти те 
јав ног по рет ка ко је је пре фект пред у зео на под руч ју свих оп шти на 
јед ног де парт ма на.’’12) Сход но то ме, он је тај ко ји у крај њој ли ни ји 
има пу ну сло бо ду про це не у по гле ду по тре бе пред у зи ма ња од ре-
ђе них ака та, као и њи хо вог до ма ша ја и ин тен зи те та, под усло вом, 
раз у ме се, да до тич не ме ре бу ду сра змер не ре ал ним по тре ба ма одр-
жа ња јав ног ре да и ми ра, као и по што ва ња оп штег прав ног окви ра 
и хи је рар хи је ака та.

10) Тре ба ре ћи да по сто ји и пре фект у фран цу ским ре ги о ни ма, али он ов де ни је ре ле ван тан 
за на шу те му.

11) Фран цу ско ис ку ство са ван ред ним ста њем је ве о ма бо га то јер је оно у ви ше на вра та 
би ло уво ђе но (1958, 1961, 1985, 2005).

12) Les grands arrêts de la ju ri spru den ce ad mi ni stra ti ve, 16ème édi tion, Dal loz, Pa ris, 2007, стр. 
63.



стр: 159174.

- 165 -

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

По ред то га, као не спор ни шеф ло кал не из вр шне вла сти гра-
до на чел ник има сло бо ду да ве ћи део сво јих овла шће ња пре не се 
на сво је по моћ ни ке, а евен ту ал но у не мо гућ но сти да њих та ком 
ан га жу је, мо же пре не ти део над ле жно сти и на ло кал не од бор ни ке, 
од но сно чла но ве оп штин ског са ве та.

1.4. Пре ста нак функ ци је

По ред оног кла сич ног, би о ло шког раз ло га (смрт), за кон пред-
ви ђа ве ћи број раз ло га ко ји мо гу до ве сти до пре стан ка функ ци је 
гра до на чел ни ка. У том по гле ду вр ло је зна ча јан ути цај цен трал не 
вла сти, кон крет но вла де ко ја у окви ру Са ве та ми ни ста ра (Con seil 
des mi ni stres)13) мо же пред у зе ти од ре ђе не ка зне не ме ре пре ма гра-
до на чел ни ку и ње го вим по моћ ни ци ма, као и пре ма оп штин ском 
са ве ту као ло кал ном пар ла мен ту. Та ко, гра до на чел ник (као и ње-
го ви по моћ ни ци) мо же би ти су спен до ван нај ви ше ме сец да на, али 
исто та ко и опо зван од лу ком Са ве та ми ни ста ра. Ка да је о су спен зи-
ји реч, она је оба ве зно пра ће на за бра ном оба вља ња јав них функ ци-
ја у тра ја њу од го ди ну да на ра чу на ју ћи од да на из ри ца ња су спен-
зи је де кре том. С дру ге стра не, ов де је при ме њив кан це ла риј ски 
прин цип у сми слу по ли тич ке од го вор но сти, та ко да сва ка про ме на 
гра до на чел ни ка, не за ви сно од узро ка, до во ди оба ве зно до про ме не 
свих ње го вих по моћ ни ка.

2. Ср би ја

2.1. Увод не на по ме не

Ка да го во ри мо о Ср би ји, нај пре тре ба учи ни ти јед ну на по ме-
ну тер ми но ло шке при ро де. Ми смо на и ме у на сло ву упо тре би ли 
је дин ствен из раз ,,гра до на чел ник’’ услед еко но мич но сти из ла га ња 
у тек сту, али тре ба ре ћи да срп ски За кон о ло кал ној са мо у пра ви 
(2007) ко ри сти пој мо ве ка ко ,,гра до на чел ник’’, та ко и ,,пред сед ник 
оп шти не’’, има ју ћи у ви ду да у Ср би ји по сто је и оп шти не и гра-
до ви. До тич ну ма те ри ју у на шој зе мљи не ре гу ли ше све о бу хват но 

13) Овај ор ган оку пља је дан пут не дељ но, нај че шће сре дом, чи та ву вла ду на сед ни ци ко јом 
пред се да ва Пред сед ник ре пу бли ке. На тај на чин се оба вља сво је вр сна ко ор ди на ци ја 
де ло ва ња це ло куп не из вр шне вла сти не за ви сно од то га да ли шеф др жа ве при па да ис-
тој стран ци или ко а ли ци ји као и вла да, или су пак су прот них оп ци ја (тзв. ко ха би та ци-
ја).
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ни ка кав је дин ствен акт, ни ти је то уоп ште у пла ну, има ју ћи у ви-
ду на жа лост сла бу срп ску прав ну тра ди ци ју што се скло но сти ка 
ко ди фи ко ва њу ва жних ма те ри ја ти че. Пре ма но вом уре ђе њу број 
гра до ва је зна чај но уве ћан у од но су на ра ни ју си ту а ци ју ка да су 
та кав ста тус има ли са мо Бе о град, Но во Сад, Ниш, Кра гу је вац и 
При шти на. Да нас је број гра до ва у Ср би ји ве ћи од два де сет, јер су 
та кав ста тус до би ла ме ста пре ко 100 хи ља да ста нов ни ка.  

Оно што је за ни мљи вост на ве де ног за ко на је чи ње ни ца да он 
de fac to да је де фи ни ци ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве та ко што 
ка же да те ри то ри ја за ко ју се она осни ва ,,пред ста вља при род ну 
и ге о граф ску це ли ну, еко ном ски по ве зан про стор, ко ји по се ду је 
раз ви је ну и из гра ђе ну ко му ни ка ци ју ме ђу на се ље ним ме сти ма, са 
се ди штем као гра ви та ци о ним цен тром’’ (чл. 17, ст. 2). Иако на чел-
но це ни мо на пор за ко но дав ца да кроз не ко ли ко еле ме на та пру жи 
од ре ђе ње је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ни смо у пот пу но сти си-
гур ни да је ус пео да ус по ста ви на ро чи то пре ци зне и ко хе рент не 
кри те ри ју ме за осни ва ње оп шти на или гра до ва (а пи та ње да ли је 
то објек тив но и мо гу ће...). Уоп ште но по сма тра ју ћи, је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве је ,,ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал на је ди ни ца у 
ко јој гра ђа ни од лу чу ју о за јед нич ким пи та њи ма од ло кал ног зна ча-
ја не по сред но или пу тем ор га на ко ји са ми би ра ју.’’14) За кон о ло кал-
ној са мо у пра ви де фи ни ше оп шти ну као те ри то ри јал ну је ди ни цу 
,,у ко јој се оства ру је ло кал на са мо у пра ва, ко ја је спо соб на да пре ко 
сво јих ор га на са мо стал но вр ши сва пра ва и ду жно сти из сво је над-
ле жно сти и ко ја има нај ма ње 10.000 ста нов ни ка’’ (чл. 18). До ду ше, 
има ју ћи у ви ду све спе ци фич но сти Ср би је као зе мље, као и њен 
ре ла тив но ма ли број ста нов ни ка, за кон до пу шта из у зе так у сми слу 
мо гућ но сти осни ва ња оп шти не и за те ри то ри ју са ма ње од 10.000 
ста нов ни ка под усло вом да за то по сто је ,,по себ ни еко ном ски, ге о-
граф ски или исто риј ски раз ло зи’’.

Што се гра да као ло кал не је ди ни це ти че, он mu ta tis mu tan dis 
вр ши све над ле жно сти оп шти не (као и оне по ве ре не му за ко ном), а 
и ње го ви ор га ни су у ве ли кој ме ри иден тич ни по струк ту ри, функ-
ци ји и над ле жно сти ма са оп штин ским.

14) Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во  при руч ник за по ла га ње пра во суд ног ис пи та, Слу жбе-
ни гла сник, 2009, Бе о град, стр. 217.
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2.2. Из бор

Пред сед ник оп шти не, за јед но са оп штин ским ве ћем, спа да 
у из вр шне ор га не оп шти не.  Ње га би ра скуп шти на оп шти не као 
пред став нич ки ор ган из ре до ва од бор ни ка на пе ри од од 4 го ди не 
ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка. Да кле, ње гов ман дат 
је за пу не две го ди не кра ћи од ње го вог фран цу ског ко ле ге, али ни 
ов де не по сто ји за кон ско огра ни че ње бро ја ман да та ко ји се мо гу 
вр ши ти. На чел но го во ре ћи, ду жи на ман да та др жав ног слу жбе ни ка 
вр ло че сто ути че на до но ше ње по го то во ду го роч них по ли тич ких 
од лу ка. У не ку ру ку, што је ње гов ман дат кра ћи, он је че шће склон 
да сво је од лу ке и по те зе гле да кроз при зму вре мен ског фак то ра, у 
сми слу бли зи не из бо ра, од но сно евен ту ал но по нов ног из бо ра на 
исту функ ци ју. И обр ну то, ако му је ман дат ду жи, он би био у ста-
њу да од ре ђе не ак те и по те зе ра зло жни је и те мељ ни је про це ни и 
до не се. На рав но, ја сно је да ми го во ри мо пр вен стве но на ни воу 
прин ци па, јер су у прак си сва ка кви слу ча је ви и из у зе ци мо гу ћи.

Пред сед ник оп шти не је не спор ни шеф ло кал не из вр шне вла-
сти и чи та ве оп штин ске ад ми ни стра ци је. У ње го вом ра ду му по-
ма жу за ме ник пред сед ни ка оп шти не (не ка вр ста оп штин ског ,,ви-
це-пре ми је ра’’ ко га он пред ла же а би ра га оп штин ско ве ће), као 
и од ре ђе ни број по моћ ни ка за од ре ђе не обла сти (про све та, спорт, 
кул ту ра, еко ло ги ја, по љо при вре да...) чи ји број за кон огра ни ча ва на 
нај ви ше три, док је у слу ча ју гра да то нај ви ше пет. Ов де ви ди мо 
очи глед ну раз ли ку у од но су на фран цу ско ре ше ње где за кон по ста-
вља кли зно огра ни че ње, од но сно мак си мум 30% од укуп ног бро ја 
ло кал них од бор ни ка. Ова кво ре ше ње нам де лу је са свим при хва-
тљи во и праг ма тич но, има ју ћи у ви ду по сло вич ни дис па ри тет у 
бро ју ста нов ни ка оп шти на у Фран цу ској, где сва ка ко ни су иден-
тич не по тре бе се о ца од пар сто ти на ста нов ни ка с јед не, и оп шти на 
од ви ше де се ти на хи ља да љу ди, с дру ге стра не. 

Што се ти че дру гог сег мен та ло кал не ег зе ку ти ве, оп штин ског 
(град ског) ве ћа, оно фак тич ки пред ста вља не ку вр сту оп штин ске 
(град ске) вла де. С об зи ром да се на ње го вом че лу на ла зи пред сед-
ник оп шти не (гра до на чел ник), то би зна чи ло да он оба вља исто-
вре ме но и функ ци ју и ,,пред сед ни ка’’ и ,,пре ми је ра’’ на ло кал ном 
ни воу .
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По се бан про блем у по ли тич ком сми слу по сма тра но пред ста-
вља од нос гра до на чел ни ка Бе о гра да и ре пу блич ке Вла де у слу ча ју 
да при па да ју раз ли чи тим стран ка ма или ко а ли ци ја ма. Са те стра-
не, иако сто ји го ре на ве де на тврд ња о по ло жа ју гра до на чел ни ка 
Бе о гра да као по тен ци јал ној од скоч ној да сци ка ви шим др жав ним 
функ ци ја ма, исто вре ме но је и тај по ло жај по ве зан са кон стант ним 
при ти ском цен трал не из вр шне вла сти на ње га у слу ча ју при пад но-
сти дру га чи јим оп ци ја ма. По ли тич ки зна чај функ ци је гра до на чел-
ни ка Бе о гра да је до вео до то га да др жав на власт че сто на сто ји да га 
раз ли чи тим сред стви ма ,,са бо ти ра’’ у ње го вом вр ше њу ду жно сти, 
а у крај њем слу ча ју и сме ни.15) До са да шње ис ку ство у Бе о гра ду 
је по ка за ло да сво је вр сна ко ха би та ци ја из ме ђу два ни воа вла сти 
те шко мо же би ти ми ро љу би ва и оп ста ти на ду же ста зе. По тен ци-
јал но вр ло моћ на, а по тен ци јал но та ко ђе и вр ло не згод на, функ-
ци ја гра до на чел ни ка пре сто ни це но си ве ли ке ка ко иза зо ве, та ко и 
ри зи ке. 

2.3. Овла шће ња

 За кон так са тив но на бра ја овла шће ња пред сед ни ка оп шти-
не:

1) пред ста вља ње и за сту па ње оп шти не; 2) пред ла га ње на чи на 
ре ша ва ња пи та ња о ко ји ма од лу чу је скуп шти на; 3) над гле да из вр-
ше ње бу џе та; 4) усме ра ва ње и ускла ђи ва ње ра да оп штин ске упра-
ве; 5) до но ше ње по је ди нач них ака та за ко је је овла шћен за ко ним, 
ста ту том или од лу ком скуп шти не; 6) вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе-
не ста ту том и дру гим ак ти ма уоп ште.

По ред свих ових, ма ње-ви ше кла сич них гра до на чел нич ких 
овла шће ња, овај ор ган има та ко ђе уло гу чу ва ра за ко ни то сти у 
гра ни ца ма сво је ло кал не је ди ни це. Он има за кон ску оба ве зу да 
,,об у ста ви од при ме не од лу ку оп штин ског ве ћа за ко ју сма тра да 
ни је са гла сна за ко ну.’’16)  На рав но, са свим је ла ко за ми сли ти си-

15) Слу ча је ви сме не Зо ра на Ђин ђи ћа из 1997. и Дра га на Ђи ла са из 2013. го ди не о то ме 
не дво сми сле но го во ре.

16) Уз гред ре че но, фор му ла ци ја ,,да об у ста ви од при ме не од лу ку оп штин ског ве ћа’’ нам 
је зич ки де лу је при лич но ро го бат но. Са ста но ви шта до бре за ко но дав не тех ни ке, али 
и ис прав ног срп ског је зи ка, би би ло пра вил ни је ре ћи ,,да об у ста ви при ме ну од лу ке 
оп штин ског ве ћа.’’ Или у чла ну 44 за ко на где се ка же да је ,,пред сед ник оп шти не на-
ред бо да вац за из вр ше ње бу џе та’’, уме сто на при мер да је ре че но да ,,из да је на ред бе за 
из вр ше ње бу џе та’’...  Али на жа лост, но мо тех ни ка је ди сци пли на ко јој се још увек не 
по све ћу је до вољ на па жња у на шем пра ву. До каз за то су и из ве сне је зич ке мањ ка во сти 
и у Уста ву Ср би је из 2006.
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ту а ци ји у ко јој гра до на чел ник ни је прав не стру ке и са мим тим у 
објек тив ној не мо гућ но сти да аде кват но ре а гу је на евен ту ал ну не-
за ко ни тост. У том слу ча ју би на по сто је ћу не за ко ни тост тре ба ло 
да му ука же па жњу или не ко од чла но ва оп штин ског ве ћа или пак 
се кре тар оп шти не ко ји је по де фи ни ци ји прав ник.

За кон та ко ђе из о ста вља при так са тив ном на бра ја њу над ле-
жно сти пред сед ни ка оп шти не јед но фун да мен тал но овла шће ње 
ко је се од но си на име но ва ње чла но ва оп штин ског ве ћа. Њи хов број 
је огра ни чен на мак си мал них 11, а би ра их скуп шти на оп шти не 
на пред лог пред сед ни ка оп шти не. То у осно ви зна чи да пред сед-
ник оп шти не има ви сок сте пен сло бо де да пред ло жи чла но ве сво је 
,,еки пе’’ са ко јом ће ра ди ти као пер со ни фи ка ци ја ло кал не вла сти.

Ка да го во ри мо о над ле жно сти ма гра до на чел ни ка, не мо же мо а 
да не ука же мо на је дан про блем ко ји би се по тен ци јал но мо гао ја-
ви ти у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. На и ме, да ва ње (пре)ве ли ких овла-
шће ња гра до на чел ни ци ма, по го то во дис кре ци о них, мо же до ве сти 
до на ру ша ва ња јед на ко сти гра ђа на, као те мељ ног прав ног на че ла 
на ко јем по чи ва са вре ме ни де мо крат ски по ре дак. Од де ло ва ња гра-
до на чел ни ка за ви си чи тав низ прак тич них, сва ко днев них пи та ња 
у оп шти ни (гра ду), као ре ци мо: ре жим про да је ал ко хол них пи ћа, 
јав но про сја че ње, рад уго сти тељ ских обје ка та, са о бра ћа ње и пар-
ки ра ње мо тор них во зи ла, про сти ту ци ја, чак, у но ви је вре ме, и но-
ше ње по је ди них вер ских обе леж ја (бур ки, ни ка ба...) и слич но. У 
тим слу ча је ви ма ни је не мо гу ће за ми сли ти да би гра до на чел ник у 
оп шти ни X дру га чи је прав но уре дио не ко од на ве де них пи та ња ма-
ње или ви ше дру га чи је у од но су на гра до на чел ни ка у оп шти ни Y.17) 
Ту он да до ла зи мо до не че га што је у док три ни јав ног пра ва не ко 
на звао ,,ства ра њем не из мер ног бро ја ми кро прав них по ре да ка.’’18)

С дру ге стра не, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ужи ва ју за ко ном 
пред ви ђе ну исту мо гућ ност ме ђу соб ног по ве зи ва ња, ка ква по сто ји 
и у фран цу ском пра ву (in ter com mu na lité). Та мо где се ја ви за јед-
нич ки ин те рес, чи ја про це на у прак си мо же да се про ши ри на раз не 
обла сти де ло ва ња, ло кал не је ди ни це, то јест ње ни ор га ни и слу жбе, 
мо гу да се удру жу ју са дру гим је ди ни ца ма и њи хо вим ор га ни ма и 
слу жба ма и ,,удру жи ва ти сред ства и обра зо ва ти за јед нич ке ор га-

17) Та ко, при ме ра ра ди, у сре ди ни где је на  вла сти  ли бе рал ни ја по ли тич ка стру ја би рад 
уго сти тељ ских обје ка та или од нос пре ма про сти ту ци ји био сва ка ко дру га чи ји, ве ро ват-
но бла жи, у од но су на сре ди ну где су на вла сти кон зер ва тив ни је сна ге.

18) An na Pi roz zo li, ‘’Il po te re di or di nan za del sin da co’’, Ri vi sta te le ma ti ca gi u ri di ca dell’As so
ci a zi o ne Ita li a na dei Co sti tu zi o na li sti, № 1/2011, стр. 6.
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не, пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је и уста но ве, у скла ду 
са за ко ном и ста ту том’’ (чл. 88). Иста та ква оп ци ја по ве зи ва ња и 
са рад ње по сто ји и са те ри то ри јал ним је ди ни ца ма дру гих др жа ва, 
на рав но  у окви ру спољ не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је и уз по што-
ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и прав ног по рет ка на ше зе мље.

2.4. Пре ста нак функ ци је

До са да шња прак са по ка зу је да је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
вр ше ње ду жно сти гра до на чел ни ка пре ста ја ло по ли тич ким по ра-
зом од но сно гу бит ком од бор нич ке ве ћи не на ло кал ним из бо ри ма. 
До про ме не за ко на из 2007. го ди не јед на од ре ла тив но че сто ко-
ри шће них  мо гућ но сти је ор га ни зо ва ње ло кал ног ре фе рен ду ма у 
слу ча ју да 10% би рач ког те ла у до тич ном гра ду од но сно оп шти ни 
то за тра жи пу тем пе ти ци је. До са да је би ло не ко ли ко слу ча је ва у 
прак си одр жа ва ња та квих из ја шња ва ња, а њи хов ис ход је углав ном 
био да су ло кал ни чел ни ци до би ја ли по ве ре ње ве ћи не гра ђа на. Оно 
што је та ко ђе ва жно на по ме ну ти је сво је вр сна за шти та ко ју за кон 
пру жа пред сед ни ку оп шти не чи ја сме на ни је из гла са на на ини ци-
ја ти ву од ре ђе ног бро ја (нај ма ње тре ћи не) од бор ни ка. На и ме, у том 
слу ча ју ти исти од бор ни ци не мо гу под не ти скуп шти ни оп шти не 
по нов ни зах тев за сме ну пред сед ни ка оп шти не пре ис те ка ро ка од 
6 ме се ци ра чу на ју ћи од прет ход ног не у спе шног по ку ша ја сме не. 
То је исто вре ме но и не ка вр сте по ли тич ке санк ци је за опо зи ци ју у 
ло кал ном пар ла мен ту ко ја до ду ше по сто ји и на цен трал ном ни воу 
вла сти у Ср би ји  ка да опо зи ци ја не успе да из гла са сме ну вла де- у 
том слу ча ју устав пред ви ђа мо гућ ност по нов ног гла са ња о по ве ре-
њу тек по сле 180 да на.

За кључ на раз ма тра ња

Има ју ћи у ви ду све ре че но, уло га гра до на чел ни ка у сва ком по-
ли тич ком си сте му је не за о би ла зна и од кључ ног зна ча ја за ста бил-
но функ ци о ни са ње ло кал не са мо у пра ве. ,,До бар до ма ћин’’ сво је 
ло кал не за јед ни це, он је она пр ва ка ри ка из ме ђу гра ђа на-по је ди на-
ца и др жав ног апа ра та уоп ште, пре ко ко га би тре ба ло да се ре ша ва 
ве ли ки број пи та ња и про бле ма у сва ко днев ном жи во ту гра ђа на. 
Упра во због ова кве цен трал не по зи ци је на не цен трал ном ни воу 
вла сти сто ји те за ,,да по је дин ци ,пре по зна тљи ви’ у ло кал ним сре-
ди на ма не рет ко мо гу над ја ча ти по ли тич ке пар ти је и кан ди да те ко ји 



стр: 159174.

- 171 -

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

де лу ју у ши рем, на ци о нал ном окру же њу.’’19) На рав но, ко ли ко год 
уло га гра до на чел ни ка (пред сед ни ка оп шти не) би ла по тен ци јал но 
опе ра тив на у сми слу ре ал ног ко ри шће ња за кон ских овла шће ња, не 
тре ба из гу би ти из ви да пи та ње ло кал них фи нан си ја од но сно при-
хо да од ко јих у мно го ме за ви си це ло куп но оства ри ва ње уло ге гра-
до на чел ни ка. За ни мљи во је при том, у не га тив ном сми слу ре чи, да 
у Ср би ји не по сто ји ни ка ква ор га ни за ци ја или удру же ње ко је би 
оку пља ло у свом са ста ву пред сед ни ке оп шти на у Ср би ји, ка кво на 
при мер по сто ји у Фран цу ској у ви ду „Удру же ња гра до на чел ни ка у 
Фран цу ској’’ (As so ci a tion des ma i res de Fran ce).

С дру ге стра не, као не спор на се ја вља чи ње ни ца по сле из вр-
ше не упо ред не ана ли зе да функ ци ја гра до на чел ни ка у Фран цу ској 
има ја чу ин сти ту ци о нал ну уло гу, ши ра овла шће ња и фак тич ки по-
ло жај у од но су на ње го вог ко ле гу у Ср би ји. Ни је при том нај ва жни-
је, али сва ка ко не и не бит на сим бо лич ка ди мен зи ја ин сти ту ци је 
гра до на чел ни ка ко ја је та ко ђе да ле ко из ра же ни ја у Фран цу ској не го 
у Ср би ји. То се огле да у то ме што на кон 18 го ди на вр ше ња ду жно-
сти гра до на чел ник до би ја по ча сно зва ње (ho no ra ri at) у Фран цу-
ској. Исто та ко, би ло би по жељ но да се прав ни оквир ко ји уре ђу је 
по ло жај гра до на чел ни ка бу де уста љен у јед ном ре ла тив ном ду жем 
вре мен ском пе ри о ду ка ко ова ва жна ин сти ту ци ја не би пот па да ла 
под ути ца је тре нут них по ли тич ких хи ро ва или са мо во ља.      

Ли те ра ту ра

• Ver pe a ux Mic hel, Les col lec ti vités ter ri to ri a les en Fran ce, Dal loz, Pa ris, 
4ème édi tion, 2011.

• Du pu is Ge or ges, Dro it ad mi ni stra tif, Pa ris, 2007.

• La u rent Phi lip pe, Décen tra li sa tion : en fi nir avec les idées reçues, 
L.G.D.J, Pa ris, 2009.

• Les grands arrêts de la ju ri spru den ce ad mi ni stra ti ve, 16ème édi tion, Dal-
loz, Pa ris.

• Мар ко вић Рат ко, Устав но пра во  при руч ник за по ла га ње пра во суд
ног ис пи та, Слу жбе ни гла сник, 2009, Бе о град.

19) Пе тар Ма тић, ,,Ло кал ни из бо ри у Ср би ји 2012’’, Срп ска по ли тич ка ми сао, 4/2012, стр. 
42.
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• Ма тић Пе тар, ,,Ло кал ни из бо ри у Ср би ји 2012’’, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, 4/2012.

• Ма тић Пе тар, Ре ди зај ни ра ње ло кал не са мо у пра ве, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, 2012, Бе о град.

• Pi roz zo li An na, ‘’Il po te re di or di nan za del sin da co’’, Ri vi sta te le ma ti ca 
gi u ri di ca dell’As so ci a zi o ne ita li a na dei Co sti tu zi o na li sti, n° 1 /2011.

DusanGujanicic
LAPOSITIONDUMAIREENFRANCEETENSERBIE-

ANALYSECOMPARATIVE

Résumé
 Le rôle du ma i re est in con to ur na ble et est d’une gran
de im por tan ce po ur le fon cti on ne ment sta ble des col lec
ti vités lo ca les. Il ar ri ve même par fo is que cer ta ins ma i
res im plantés de pu is une lon gue da te dans un mi li eu lo cal 
dépas sent par le ur no to riété cer ta ins hom mes po li ti qu es 
exe rç ant différen tes fon cti ons au ni ve au na ti o nal.  Bien 
sûr, no nob stant les compéten ces que la loi lui con fère et 
l’am ple ur de ses po u vo irs, il ne fa u dra it nul le ment per dre 
de vue que l’uti li sa tion de ses po u vo irs dépend en gran de 
par tie des fi nan ces lo ca les dont dis po se la col lec ti vité en 
qu e sti on. D’autre part, so u lig nons le fa it qu’en Ser bie, à 
la différen ce de la Fran ce, il n’exi ste aucu ne as so ci a tion 
ras sem blant l’en sem ble des ma i res ser bes en vue de fa i re 
connaître le urs vo ix dans les do ma i nes qui, d’une ma niè re 
ou de l’autre, les con cer nent. 
 De même, il no us paraît com me une con clu sion inévi ta
ble que les ma i res en Fran ce ont un rôle in sti tu ti on nel plus 
fa vo ra ble, dis po sent des po u vo irs plus élar gis et ont une 
in flu en ce de fa it plus vi si ble par rap port à le urs ho mo lo
gu es ser bes. Sans en trer en par ti cu li er dans la di men sion 
symbo li que du su jet, c’estàdi re le fa it que les ma i res en 
Fran ce ob ti en nent le ti tre ho no ra i re après 18 ans d’exer
ci ce de le ur fon ction. De même, il no us sem ble in di spen sa
ble que le ca dre ju ri di que con cer nant la fon ction du ma i re 
de me u re sta ble et in changé pen dant une péri o de suf fi sam
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ment lon gue po ur qu’il ne so it so u mis à des ca pri ces ou 
des velléités po li ti qu es.
Motsclés : ma i re, ad mi ni stra tion lo ca le, compéten ces, or
ga ne exécu tif.

  

 Овај рад је примљен 7. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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НАДСЛУЖБАМАБЕЗБЕДНОСТИ
Сажетак

Усавременимдржаваманапочетку21.векапромена
глобалногбезбедносногокружењадовела једопора
стапретњикаоштосу:пролиферацијаоружјазама
совноуништење,међународнитероризам,међународ
ниорганизованикриминал,илегалнатрговинаљудима
иробомкојаподлежеконтроли,масовнаимиграција,
прањеновцаисл.Овепретњедоносеиновеизазове
упогледуфункционисањасистеманационалнебезбед
ности,атосеприродноодражаваинановесложе
ностиууспостављањуваљанихмеханизамазањихову
контролу.Утаквимоколностимабезбедноснообаве
штајни системиморају да се прилагоде новонаста
лојситуацијиидапобољшајусвојуефикасност.Ипак,
тоствараипотенцијалнепретњеравнотежиизмеђу
ефикасностисистеманационалнебезбедностииње
говедемократскеијавнеконтроле.
Кључнеречи:држава,демократија,националнабез
бедност,службебезбедности,савременибезбедносни
изазови,цивилнаконтролаинадзор.

Уводнаразматрања

Pо зна то је да су те ро ри стич ки на па ди ко ји су из ве де ни у све ту 
по чет ком но вог ми ле ни ју ма, а на ро чи то они „од 11. сеп тем-

бра 2001. ин тен зи ви ра ли рас пра ве у ве зи са тен ден ци ја ма ко је во-
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де ка сма ње њу тран спа рент но сти слу жби без бед но сти и сла бље њу  
иона ко ису ви ше нео д ре ђе ног и не ја сног си сте ма јав не кон тро ле.”1) 

По ла зе ћи од по сла ко јим се ба ве службе  безбед ност и тре ба-
ле би б ити пре дме т одго ва рајуће демок ра тске и цивил не  контро ле.  
Пр опитуј ући  ов ај  сложен дру шт вени ф еномен, с ас вим ра зло жно 
нам еће с е к ао  п итање :  да  ли постоји  ун иверз ал ни, општеприх ва-
тљив и примењ ив модел з а  њихову контрол у? Многи и стр ажива чи 
 покушали  су д а п рон ађ у одго вор на ов о  пита ње. Ипак, с коро с ви 
 сложил и су се  у  је дном: Н е постоји  јединс твен нити  оп штеприм ењи в 
модел  за демо кратс ку  и ци вилну  ко нтролу  с лужби  безб ед нос ти. 2) 
Нач ел но,  постоје  само  оп шти обра сц и  и полазн а  на чела, кој и  би  
могли  б ити за је днички за све  службе  у све ту .

Даљ е,  за ефика сн у кон тролу и н адзор, сами закони нис у 
довољни.  М орају би ти  успо ст ав љен и дело тв орни и ја сни нач ини 
и пр оцедур е за тум аче ње и спров ођење   д оне тих за кона, а ли и 
 утврђ ен однос изм еђу  норма тив ног и  ст вар но г. 

О но  у чем у се с лаже ве ћин а  научника и ис тр аживач а из  ове 
об ла ст и:  Ханс Бо рн , Филип Фл ури , Мари на Капарини , Јанг Л ин, 
Тимо ти  Едмундс,  Пит ер Ги л,  Ов ен Грин, Хејн ер   Ха нг и, Мир ослав 
Х аџи ћ  и многи др уги3) -  без об зира који облик  конт ро ле  у демокра-
тск им друштв им а је доминантан ,  у већи ни зема ља  к онтро лу  
активнос ти  слу жби безб едн ости с про воде закон ода вне, и звр шн е 
и судске власти . С ва ки сегме нт  контроле  има св ој у специфичну 
улог у  и чини само  је дан де о у сис тему контр ол е, о дговорно сти , 
 надглед ања и  на дзора, ч ија је  св рха да обезб ед и зако нитост, п р опо-

1) Ви ди: Andrzej Kar kos zka, “Se cu rity Sec tor Re form - the Con cept, its Po li ti cal Use ful ness 
and Gro wing Im por tan ce”, In: Сettingthe21stCenturySecurityAgenda, Pe ter Lang publ., 
Bern, Swit zer land, 2003, p. 84.

2) Оп шир ни је о то ме: IntelligencePracticeandDemocraticOversightAPractitioner’sWi
ew, Oc ca si o nal Pa per 3, DCAF-In tel li gen ce Wor king Gro up, Ge ne va, July 2003, p. 37.

3) Ве ћи на од на ве де них су и са рад ни ци Же нев ског де мо крат ског цен тра за кон тро лу на-
о ру жа ња (DCAF). DCAF је ме ђу на род на фон да ци ја осно ва на 2000. го ди не на ини ци-
ја ти ву Швај цар ске Кон фе де ра ци је. Цен тар под сти че и по др жа ва др жав не и не др жав не 
ин сти ту ци је у на по ри ма за ја ча ње де мо крат ске и ци вил не кон тро ле ору жа них и без бед-
но сних сна га и про мо ви ше ме ђу на род ну са рад њу у овим обла сти ма. Цен тар са ку пља 
ин фор ма ци је, вр ши ис тра жи ва ња у ци љу иден ти фи ко ва ња про бле ма, утвр ђи ва ња на-
у че них лек ци ја и пред ла же нај бо ље прак се у обла сти де мо крат ске кон тро ле ору жа них 
сна га и ци вил но-вој них од но са. Он да је са ве те и по др шку за ин те ре со ва ним стра на ма, 
вла да ма, пар ла мен ти ма, вој ним вла сти ма, ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма и ака дем ским кру го ви ма. Ру ко во ди се прин ци пи ма не у трал но сти, не-
при стра сно сти, по што ва ња род не рав но прав но сти, као осно ву за по др шку ле ги тим ним 
одр жи вим про це си ма ре фор ме. Се ди ште му је у Же не ви са стал ним кан це ла ри ја ма у 
Беј ру ту, Бри се лу, Љу бља ни, Ра ма ли и Ту ни су. Има пре ко 100 за по сле них из ви ше од 30 
зе ма ља.  Тренут но у члан ству оку пља 61 др жа ву.
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рцион алност и  испр авн ос т за а кти вност и  ко је  службе б езбедно сти, 
због  природ е  свога по сла изврша ва ју у  тајнос ти .  

И забране  власти н а основ у уставних  и зак онс ких ов лашћења 
одг ов орне су за  ф ункцио ни сање с лу жб и безбедн ост и. Основ-
ни  проблем који се у т ом   ла нц у појављује ј е „потр еба за та јно-
шћу“.  О туд и пи тање: Ка ко  обезб еди ти  делот вор ну  демократ ск у и 
ц ивилну  ко нтр олу  над с лужбам а  б езб едности , а да  се  ис товремено 
н е п овреди  „принцип тајност и“ ?

До с ре дине 70-тих  г одина  прошло г в ек а , за  обавеш та јне и 
 без бе дн осне  слу жб е већин е европск их зе маља, СА Д и Кан ад е, 
могло  се поуздано ре ћи  да није постој ал а контрола  за конодавне и 
судс ке  власти  н ад  њима. Наиме, у  с коро свим дем ок ратским држа-
вама  тога времена, см атрало  се, а  и у  пракси  је  било  та ко, да  је то 
и скљ учи во пр аво и звршне в ла сти. 

 Так ве слу жб е,  у  многим земљама,  попут  САД ,  Канаде,  
Аустрал иј е,  Велике Брит ан иј е, С Р Немачке,  Фр анцус ке, па  и СФРЈ, 
функциони са ле  су н а  ос нову уре дби ил и декрет а и звршни х  власти 
 (најче шће  поверљи во г карак тера).

Приме ра  ради, парла мен тарни на дз о р на ционални х служби 
безбед нос ти у СР  Немач кој  почео  ј е д а  се сп ров од и  1978.  године ,4)  
а у  већини д руг их  западн оевропс ких  з емаља (ис кључујућ и Холан-
дију  у к ојој је нека врста  спољн ог  надзора  ув ед ена  још 19 52. годи-
не),  као и  у Канади и  Аустр ал ији 198 0- их, у В ел икој  Бр ит ан иј и тек 
 199 4. год ине ,5) а у Француској  јо ш није уве ден .6) 

Крај  Хл адног рат а и нестана к  блоковске  поде ле света , п редста-
вљ ају нов у фазу  у развоју к онтролних  ме ханизам а  и н адзорa 
с лужби б езб ед ности, која је за по чел а у  по ст -комун ист ичким и 
 пос тк онфлик тн им д руштвим а. Она  се  н арочито односила  на  з емље 
кој е  су  н ас тале р ас падом б ив шег Сов јетско г  Сав еза. Мн ог е  од  њих,  
п осебно  он е у Источ ној и  Ју го источној  Е вр опи -  су уз о хр аб р ење  
и п ом оћ за пад ни х  дем ократиј а  реформ ис але  свој е о бавешт ајн е и   
безбедно с не  служб е стављај ућ и и х, неке по  п рв и пу т, у за ко нс ки 
окв ир ,  по д н адз ор из вр шни х и з ак онодавн их  вл ас ти.

4) На осно ву За ко на о кон тро ли оба ве штај не де лат но сти и За ко на о кон трол ним те ли ма 
од 11.04.1978. го ди не. Оп шир ни је о то ме ви ди: Ан де ја Са вић, Мла ден Ба ја гић,  Безбед
ностсветаодтајностидојавности (дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње), Ви ша 
шко ла уну тра шњих по сло ва, Бе о град, 2005, стр. 180-181.

5) IntelligenceServiceAct1994, Chap ter 13, 10, 26, May 1994.
6) IntelligencePracticeandDemocraticOversightAPractitioner’sWiew, Oc ca si o nal Pa per 3, 

DCAF,  In tel li gen ce Wor king Gro up, Ge ne va, july 2003, p. 42.
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Т ај  процес до не о је  и нове д ил еме  у текућ ем  проц есу реде-
фин ис ања ко нцепта бе збеднос т и,  јер  је б ез бед ност и  б езбеднос не 
сту ди је  у Ев ропи  и  САД поме рио с бри ге  са мо за  опс та на к  др жаве 
( тврди п ри ступ)  на бриг у  за економско  бл агостање и у ку па н пр-
осперит ет  и, што ј е н ај важ није, ст авља по јед инца у  с амо среди ште 
паж ње  ( ме ки приступ) .7)  Актуели зац ији „мек ог “  п рис тупа б ез бе-
дн ости п осе бно су  д оп ринеле а сим етричн е п ре тње безбе дности 
као  што  с у тер ор изам и  органи зов ани к рим инал,  о дн ос но  проц ес 
со ци јал не  нестабилности ,  ек ономски  пробле ми, пр обл еми у  вез и 
с м играцијама, угрож ава њем  животне  ср еди не ,  пандемијама зара-
зни х б ол ести и  други м  по јавама и  проце сима  кој и  у  тр адициона лн ом  
ко нце пту  „тв рд е”  безбе дн ост и  нису пр еп оз навани  као  безбедно-
сни проц еси  и  поја ве . 

 У већи ни  ист очноевр оп ских д ржава парци ја лн е реформ-
е8)  на правље не су у  из уз етно те шким околностима п ост-ком уни-
стичке тр ан зиц ије. Нов оус постављ ен и  по литич ки режим и и и нст-
ит уције,  за је дно са  де мо кратс ким  в ре дностима  и  но рмама  ко је  их 
потв рђу ју , биле с у  крхке.  Свеобухват не полит ичке пр омене и  п роц-
ес  и зведене  лу страције, уг ла вн ом је регр утовао не профес ио на лно 
о со бљ е.  Посеб ан  фокус  о дносио се на  ло ја лнос т пост -ко мунисти-
чким вл аст има и   непри ја те љству прем а  пр етходном  режиму.  У 
многи м  с лу чајев има то ј е  до ве ло  д о губ итка  и нс титуц ио нал ног 
к апацитет а,  инте рн им п оделама  у с лужбам а б езбедности  и  имало 
 је  за  последице дубоке и че сто не кон структив не  полит изације  међу  
з ап ослени ма . Да  би  обезбедиле пр авну  основу ,  за ко нс ке одре дб е 
врло чест о су на некрит ич ки , на  несистем ат ичан и ч ак  на к он-
традиктора н  н ач ин  копиране  ил и нестру чн о импров из оване и з 
 за ко нодавста ва  раз вијен иј их де мократиј а. 9) Наведени   проблем и 
 још  више  с у п огорша ни нед остатком  демокра тске ку лту ре. Ј еда н 
 бр ој  некад ашњ их  припадни ка  с лужб и без бедности, који  је  остао 

7) Ви ше о то ме ви ди у: Ric hard Co hen and Mic hael Mi hal ka, CooperativeSecurityNewHo
rizonsforInternationalOrder, Ge or ge C. Mar shall Cen ter, 2005.

8) Тер мин „Ре фор ма сек то ра без бед но сти“ пр ви пут је упо тре би ла у бри тан ском пар ла-
мен ту Кла ра Шорт 1998. го ди не, ла бу ри стич ки по сла ник и ми ни стар за раз вој.  Кон-
цепт су ка сни је, у окви ру те о ри је без бед но сних сту ди ја, раз ра ди ли бри тан ски на уч-
ни ци на Кра љев ском ко ле џу у Лон до ну и на Брад форд уни вер зи те ту (Мајкл Кларк, 
Ен то ни Фор стер, Овен Грин, Тим Ед мундс, Мал колм Чал мерс, Ди лан Хен дрик сон и 
др).

9) Као при мер мо гу се, ре ци мо,  узе ти бал тич ке зе мље ко је су обра зац за ком плет на за-
кон ска ре ше ња у сек то ру без бед но сти пре у зе ле од за пад них де мо кра ти ја. И по ред то га 
има ле су озбиљ них про бле ма, јер ве ћи део тих ре ше ња ни је би ло мо гу ће при ме ни ти и 
укло пи ти у на ци о нал не окви ре.
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без п ос ла, затр аж ио је запос лење у при ва тним компаниј ама ко је се  
б аве по словима  безбедно сти. Та  п ојава р езу лтирала  је  ф ормирањ-
ем  паралелног  безбедно сног с ек тора, 10)  који  ј е  ствара о озбиљ ан 
 пробле м  новоформи раним  слу жб ама у   ти м држава ма .11)  

 Дакле,  у п рв ој поло ви ни деведе сетих г оди на 20.  в ек а, у 
пост- комун ис ти чк им  земља ма Сре дњ е и Ист очн е  Европе  одвија-
ла  се т ранзиц иј а,  а један  од  ње ни х прио ри те та била  је депол-
итизација  ин ст румената  полит ичке м о ћи  и увође ње дем ок ра тске 
и  ци ви лне контр оле над  с лу жбама безбед ности. Ч ак су  се  и у  мн-
огим зем ља ма  у раз воју Т рећег све та  д ешавали  пр оцеси  ве зани 
з а  пос т-конфл икт ну  стабил из ац ију и о бно ву ,   при чем у  је  овим 
процеси ма  пажња  усмер ен а  на  питањ а в езана за  функци он иса ње  
тог сис те ма .  Ст варањ е с тр укт ура и м еха ни зама је  зај едничк а 
 одлика т аквог  ра зв оја, к ро з  које  ће лег итимне  по литич ке влас т и 
б ити у  ста њу да  вр ше  управља ње инс ти туциј ам а  безбедност и.  

Терорист ички нап ад  од 11. с епт ембра  20 01. год ин е  на  ц иљеве 
у  С АД  може  се  о значити к ао  јо ш један  но ви мом ен ат  који је  в аж ан 
у даљ ем  разв оју и р еф ор ми  без бед но сн о-обавеш тајних сл ужби у 
свет у. Већ ина  з емаља по уч ена го рк им америчк им  и скуство м сво је 
безб едн осне с ис те ме, укљу чу јући  и  сл уж бе  безбе дности ,  морала 
 је „у строји ти” (реорг аниз овати)  п ре ма новим  без бе дн осним 
 из аз овима и  пр етњама ( ме ђу народ но м тероризму и  нар астају ћем  
о рганиз ованом  к ри миналу,  пр олиферац ији  о ружја з а  ма совно 
униш те ње, тр говини љу дим а  и н аркоти ци ма). У т ак вим  околно-
ст им а служб е бе збедно сти ,  добиле  су  шира  овлашће ња,  нарочи-
то  у прим ени  одговар ај ући х м ера, м етода и пост уп ака,  к оје су  у 
 ди ректној  к ол из ији са пр окл амованим на чел има о људским  прав-
им а и  слобода ма.

 Мн оге зем ље суоч ене са но ви м обли цима безб едно сних пре тњ и 
и  ч ињеницом  да  се  њи ма не  могу с упр от стављат и  на  дотадашњ и 
 начин би ле  су  принуђ ене на  ши ро ку ра зме ну опер ати вних б ез бед-
но сних п од атака и  информ аци ја с а  државама  из  свих д елова  све та. 
Међу народна с арадњ а н а  плану  благовре ме ног иден тификовања 
п оте нцијалних бе зб едносн их  опасности  до била ј е  после н ав едених  

10) Та квих при ме ра би ло је у Бу гар ској, Ру му ни ји, Че хо сло вач кој и не ким др жа ва ма из 
бив шег СССР.

11) О то ме под тач ком 63 го во ри и Из ве штај Ве не ци јан ске ко ми си је, усво јен на 71 пле-
нар ној сед ни ци, у Ве не ци ји, 1. и 2. ју на 2007. го ди не. Текс је до сту пан на: http://www.
ve ni ce.coe.int/ docs/2007/CDL-AD(2007)016-e.asp. 
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т еро ристич ких  а ката, п от пуно н ов у и и зузетно  значајну  ди мен зију.  
Ис тина, по даци добије ни кро з сара дњу  са с тра ни м п артне рским 
сл ужбама п одлежу и одговарајућ и м п ра вилима  за сн овани м  на 
 поштов ању у ст рој ени х дого во ра и про цед ура  о  разме ни такви х 
 по датака  и ин формац иј а. 12)

 Тако су с лу жб е на  основу  без бе дносних п роцена,  добиле ,  ве ћ 
поме ну та , много  већа ов лаш ће ња, на роч ито у п рим ени одг оварају-
ћи х  мера,  метода  и посту па ка,  која су  у д иректн ој  колизи ји са 
прок лам ованим нач ел и ма о  прави ма  и сло бо дама  човека.  А ко се 
сл ужбама безбед ности  да ју  преве ли ка овлаш ће ња  за посту пања у 
 инте ресу „об езбеђењ а мирн ог  и прос перитетног жив ота и  б ла гос-
тања  у  одр еђеној друшт ве ној  за једниц и”,  онда  се,  сасви м разлож-
но ,  намећ е и  п отреб а з а успо ст ављање м  нов их  и још д ел от вор-
нијих п ос тупака  и  ме ханизама за ко нтрол у тих овлашћ ења.

 Да  б и биле дел отв орне,  слу жб е корист е  тајна  сре дс тва и ме-
тоде.  Ка ко  би аде ква тно и  бл аг овремено с е супротставиле но ви м 
бе збедносн им  ризици ма  и претњама од  по литичк их власти  захте-
ва ју  додат н а  овл ашћењ а. Демок рат иј а,  међу тим , тежи  транспа ре-
нтности у обављању  ја вних п ослова  и тражи стри ктно пош тов ање 
људски х  слобод а и  права.  „Иако  пос тоје  да би  ш титиле бе збе дност 
и  и мовину  грађан а и  њ их ових политичких  за је дница у  ко ји ма 
гра ђани жи ве,  у  таквим  о кол ностима посто ји  и опа сност да саме  
службе пос та ну  поте нци ја лн и изв ор  претњ и “. 13) К ако би  се  све  то  
преду предило,  влад ајуће  по лити чк е ели те  успо став ља ју  слож ени 
и ком пл а ме нт арни  си стем п роц едура и  котро лни х  механи за ма  за 
сп речавањ е  таквих м ог ућн ости.  

Тиме  се  же ли  о сигура ти  подређен ост  с лужби безбедно ст и 
цив илним  вла стима  и о пшт ем интересу.  Та кав сис те м, демо кр атск е 
и ци вилне  контроле,да нас  ј е  прихваћ ен  ка о неиз ост авно о бе лежје 
демокр ат ско г уређе ња. Угра ђе н је  у  уст аве са вр емених држава, 

12) Ре ци мо, на та кав на чин до би је ни по да ци не мо гу се усту па ти на ко ри шће ње не кој 
дру гој слу жби без бед но сти. Од ре ђе ним за кон ским или под за кон ским ак ти ма ре гу ли-
ше се њи хо во чу ва ње. У не ким др жа ва ма пар ла мен тар ним од бо ри ма за кон тро лу ра да 
слу жби ни је до зво љен при ступ тим по да ци ма. Та кав при мер има мо и у Ка на ди и у 
Аустра ли ји. Чла но ви Одборa за од бра ну и без бед ност На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је, на осно ву За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби без бед но сти, не мо гу од слу жби 
без бед но сти, при ли ком не по сред ног над зо ра, „тра жи ти по дат ке и ин фор ма ци је ко ји су 
при ба вље ни раз ме ном са стра ним слу жба ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма”.

13) Hans Born, DemocraticandParliamentaryoversightoftheIntelligenceServices,Practices
andProcedures, Wor king Pa per Se ri es, no. 20, Ge ne ve, May 2002.
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о сла ња јући се,  по ре д  сопствених правних аката,   између ост ал ог,  и 
на б ројна међунаро дн а  д ок умент а. 14) 

О  усп остављен ом  сис тему кон тро ле, ко ју  омогућав ају по-
стојећа за ко нс ка ре шењ а, нед остацим а и мањ кавос ти ма у њихово м 
 но рм ирању , као и о т оме ка ко се  у  п ра кс и примењују над сл ужбама 
б ез бед ности у  Србиј и, де та љн иј е ће бити   изложе но у н ар ед ним  
дело ви ма  овог р ада.

Штајетодемократскаицивилнаконтрола?

 Кро з исто р иј у,  било је м ног о  сл учајева  зл оупотре бе  моћи 
од  ин ституци ја  д ржавне  вл ас ти .  Најчешће, т о су  би лe  оружа не  
с наге,  кој е су с е „отеле”    конт роли к ао  најјач и   инстр умент моћ и. 
 Модерн о  доба до нел о ј е  пост еп ено ј ачање остали х  институц иј а 
к ао што су  по лици ја, а н ар о чи то  службе  безбед но сти.  Паралелно  
с а  о вим  јачањ ем  ра сл а  је и пр етњ а да  ће нав ед ене институ ције 
в рш ити  злоупотр ебе:  н ас илно ру шење в ла де је ек ст ремна д ем он-
страци ја  ме шања и нст румената  моћи у  ф ункциониса ње  државе . 
 Постој е  и  други тип ичн ији сл уча је ви, попут у т ица ја на пол ит ички 
ж иво т, диск риминације   унутрашњ их противник а, или   о стварењ е 
неких посебни х фин ан си јс ких или  еко но мских кор ист и. Дом ина-
нт на улога нек их  од тих  и нс титуци ја  у полити чком си ст ему  дове ла  
је  до  социј алних  кр из а и  ш ирења н егативни х п ојава као  шт о су 
к орупциј а  и  клије нт ализ ам. 

     Предуслов  за дем ократск и с ис тем и за  фу нкцион иса ње  тр-
жишне привре де је  де мократска и цивилна контр ола  и јавн и надзо р 
 над  о рганим а д ржавне  в ласти.  Пр ви кључ ни задатак    тих механ-
изама  јес те  да спреч е  сваку м ан ипула цију и нструме нaт а  моћи о д 
политички х  група,  које поку ш ав ају  да ост варе свој е партикул арне 
и нтересе . Д ру ги кључни  задатак је д а с е  онемогући  свака пот ен-
циј алн а злоупотр еба ти х и нстит уција од  њи хо ви х чланова  и ли  
њихов их ста ре шина и ру ко водилац а.  На основ у  нав едени х чиње-
ни ца ,  цивилно д руш тво и  де м окр атска д ржава с тва ра ју комплек с 
 фор ма лних о дн оса и  не формалн их  п ра вила к ак о  би се об ез бе ди-
лo одго вор но и транспа ре н тно фу нкционисање укупног ап ара та 
моћ и.  У трад иционалним демократи ја ма и з емљама к ој е про ла зе 

14) Пре глед нajзначајнијих ме ђу на род них до ку ме на та о овој те ми ви ди у: Hans Born, Ian 
Le igh, MakingIntelligenceAccountable:LegalstandardsandBestPracticeforOversightof
IntelligenceAgencies, DCAF, Uni ver sity of Dur ham, Par li a ment of Nor way, 2005.
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кроз процес  дем ократске трансформације, једно п ра ви ло  је важ-
еће  - мех ани зми пол итичке  кон тр оле и јавног надзора над оружа-
ним с наг ам а,  полиц иј ом  и службам а без бе дно ст и су пр едуслов и за  
ефика сну државну  управ у,  и  „угаони с у кам ен “  з а  развој  ц ивилн-
ог  друштва. У  ов ом раду задржаћемо  се  и ск ључиво  на  с лу жбама  
б езбедн ост и. 

У  про те клих чет рд есет година у  Европи,  А ме рици,  a 
 спорадич но  и  у другим дел ов има света с т ал но  се пос та в ља  као пи-
тање: к ако  у становити демократску и ци вил ну контр олу на д  радом  
служби б ез бе дност и.   Нач елн о,  постојала су дв а ос новна  разлога 
за  ов e променe.  

 У  з ем ља ма „стар их” демо кр ат ија ( Северна  Америк а, З ападна  
Ев ро па , Ауст ра ли ја), г ла вни подстицаји  за п ромене у  н ачину рада 
служби безб ед нос ти  б ил и су   с кандали  у  ве зи  са зло упо требом 
вл асти и  п рава од ст ране служ би  безбедности. Истина,  ов о  је 
послу жило ка о повод  за  парла мен тарне или с удс ке истраге ко је   су 
 резулт ир але  или до ношењем нових з акона или  и зв рш них на лога и 
установље ње  н ови х  мех анизам а  за  контр олу  националних слу жб и 
без бе дн ости.

 Најпоз на тији пример и  ис трага о незакон ит ом делова њу и 
прекораче њу  овлашћењ а,  у том периоду, бил е  су у  САД. Т о  су  
к онгре сне истр аге   ток ом  1975 .  и  19 76. годи не, ко је су водили 
с енатор  Ч ерч15) и зас туп ник Пај к. 16)  Oдноси ле  су  с е на пр екораче-
ње овлаш ћењ а  америч ких служби безбеднос ти  (пре  свих ФБ И  и 
ЦИА). О не  су  резу лт ира ле форм ира ње м (до тад а  неп ос тојећи х)  
н ов их кон тро лних те ла  у оба дом а п ар ла мента.17)  С ли чна с итуација 
и у Канади  довела ј е до  ис тр ага (1977 -19 81 ) о н ез ако ни тим пос-
тупањима т адашње  Кана дс ке б езбеднос те  агенци је  (РЦМП),  која 

15) Oдбор ко јим је пред се да вао се на тор Черч (по зна ти ји као Чер чов од бор) по ку шао да 
при ме ни „кри вич ни стан дард“ на до ма ћи оба ве штај ни рад, огра ни ча ва ју ћи ис тра ге до-
ма ће оба ве штај не слу жбе на оне си ту а ци је где је до шло до по вре де за ко на или ће до 
ње га уско ро до ћи. САД су усво ји ле кри вич ни стан дард по што је Чер чов од бор утвр дио 
да је би ло до ста при ме ра ин стру и са ња ФБИ од стра не Бе ле ку ће за ис тра жи ва ње по ли-
тич ких про тив ни ка аме рич ког пред сед ни ка. По ме ну ти из ве штај ни ка да ни је пре до чен 
јав но сти.

16) Пај ков ко ми тет осно ван је ра ди спро во ђе ња јав них ис тра га о ак тив но сти ма аме рич ких 
оба ве штај них слу жби, ко је су се ти ца ле зло у по тре ба и про пу ста у ра ду. Ко ми тет је 19. 
ју на 1976. го ди не усво јио за кључ ке ко ји су се од но си ли на учи ње не про пу сте у ра ду 
слу жби без бед но сти.

17) у Се на ту пре ко Иза бра ног ко ми те та за оба ве штај не ак тив но сти (осно ван 1976. го ди не) 
и Иза бра ног ко ми те та за про це ну вла ди них опе ра ци ја у до ме ну оба ве штај не ак тив но-
сти (осно ван 27. ја ну а ра 1975. го ди не) и у Пред став нич ком до му пре ко Стал но иза бра-
ног ко ми те та за оба ве штај не ак тив но сти (осно ван 19. фе бру а ра 1975. го ди не).
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је  п оверен а М екДон ал дс  Комиси ји. 18) У Аус тралији з бо г злоу-
потре ба  и  прекора че ња овлаш ће ња који су  током  ос амдесети х 
г одина  потрес ал и  ову држ ав у у вез и  са  радом  нац ионалн е с лужбе  
б езбеднос ти   (19 76-77,  198 4-85) ист раге  је в одио с удија Хо уп.19) 

 П оме нуте  истраг е  резу лтирале  су  доноше њем  нових за ко-
на (К ан ад а и А ус тралија)  распуш тањем  с лужби безбедност и 
( Кан адa ), фор ми рањем нов их  парламента рних к онтролн их  тела 
( СА Д, Канад а,  Аустр алија) и  у спос тављањем  но вих пр оце дура  за 
кон тро лу зако нито сти у  ра ду  од стран е  па рл амената,  вл ад а и су-
до ва. У  не ким држа вам а (рецимо  у Канади)  тај  процес  је  у брзао 
 и  форми ра ње  неких др угих  ко нт ро лних ин ст итуц ија (неза вис ни 
коме сар  за ис траге о  по ст упањима  слу жби безбедности)  и  сл. 

 У  д ругим д ело ви ма свет а,  овај  по ма к је би о центр алн и,  а 
понекад  и болни, аспе кт  демокр ати зације  р аниј их аутор ита тивних 
ц ив илних и вој ни х ре жима. Н а прим ер , Франк ова смр т,  1 97 6. годи-
не,  убрз ал а је   дем ок ратизацију у Ш панији,  кој а је п од ра зу мевал а  
 и дем или таризациј у служб и  безбе д но ст и.  Војн а у пра ва у Б ра зи-
лу прест ал а  је  да пост ој и 1985 , а  Н ационалн а о бав ештајн а служба 
( SNI ), у ко јом  је домин ир ала в ојс ка , као део к онтину ирано г  проце са 
демилит ари зације,  за мењена  је тек  1990.  го дине. И сто  та ко, у Ју-
жн оа фричк ој Реп ублици  токо м  19 93. и 19 94.  годин е  извршена је 
к оренита  трансф ормациј а безбе дно сних с лу жби. Главни примери 
ове транзиције, од 1989. године, су земље бившег Варшавског уго-
вора.20)  

18) Ко ми си ја је осно ва на 6. ју ла 1977. го ди не. На че лу ко ми си је био је ис так ну ти су ди-
ја                                                                                     Дејвид Каргли Мекдоналд.  З а  време ма нд ата (197 7-8 1) са чинила је три из ве штаја. 
Пр ви изв је штај: „Бе зб еднос т и и нформис ање “ (26.  но ве мбар 1 97 9);  Други  изв јештај: 
 „Слобода  и без бе дн ост у складу са  За ко ном“,  2  т ома (23 . јануа р 1 98 1.) и  Трећи из-
вешта ј: „ Одређене  акт ивности  Кр аљевск е к анадс ке  к оњичке полициј е  (РЦМП)  и  пита-
ње ув ида  Владе  у те а кти вн ости“ (15. м ај  1 981).  До да та к трећем и зв ештају 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), по чет-
ком 1984. го ди не. 

19) Спро ве де не ис тра ге до при не ле су до но ше њу но вих за ко на и ус по ста вља њу чвр шћих 
ме ха ни за ма за кон тро лу за ко ни то сти у по сту па њу. Ко ми си јом је ру ко во дио ис тра жи-
тељ Хо уп (Ju sti ce Ro bert Ho pe).

20) Вар шав ски пакт или Вар шав ски спо ра зум, зва нич но на зван Спо ра зум о при ја тељ-
ству, са рад њи и уза јам ној по мо ћи, био је вој на ор га ни за ци ја      централноевропских и 
источноевропских со ци ја ли стич ких зе ма ља. Ус по ста вљен је  14. маја 1955. године, 
да би одбио мо гу ћи на пад НАТО (ко ји је ство рен у апри лу 1949). Ства ра ње Вар-
шав ског пак та је би ло иза зва но укљу чи ва њем по но во на о ру жа не        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 ре фор ми  био је  на постиз ању вишег сте-
пена зак онитости  у ра ду служби. У то м смислу тежиште је било на 
пр ибављању делотворних обавештајних информација  док  је уопш-
тени правац проме на  би о  ка  бољој контроли и повећаној одговор-
ности служби. Тиме је избегнута опасност да оне, као раније, буд у 
 ус мер ене ка  надглед ању  полити чк их  п ротивн ика. 21) 

Демократија  подразумева грађанску претежно ст  у  ко мандо-
ва њ у „апаратима силе” - св е  што  је мање од овога одређује к ао 
 неп отп уну демократију.22) Али шта тачно значи демократска и ци-
вилна контрола  и како је можемо појмовно одредити? Уопштено 
узевши, ми посматрамо држав ни  систем демократског надзора 
као производ њ ено г система владавине, њене политике, историје и 
културе. Осим тога, будући да постоји много различитих  ку лтура и 
политичких система, постоји  такође и м ноштво различи тих норми 
и пракси демократс ке к онтроле.  “ Сл едствено  т ом е,  било то  до бр о 
ил и лош е,  не посто ји  само ј ед ан  нормативни  м одел  де мокра тског 
над зора. При сутно  ј е најма ње  н еколико  мод ела, о д којих неки 
делу ју као да су к он традикт орн и  др угима.”23) И ма јући о во у в иду, 
 сас вим ра зложно намеће се  п итање: К ак о  се демокр атс ка и ци ви-
лна ко нтрола мож е  појмовно  и  с у шт ински одредити и ли дефини-
сат и? 

Одређењезначењапојмова:„контрола“и„надзор”

 У  послед њих д ва десетак  година пој ав ило се  оби ље литер-
ат уре  о демокра тск ој и ц иви лној к онтроли  сл уж би безб ед ности .  
Приметн о је да  о н а об илује р азличитим присту пима и т ум ач ењима 
у одр еђивањ у тер минол ош ких  појмова  који у пућу ју на  улогу  д ржа-

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 (напусти ла 1968), ДР Не мач ка 
(на пу сти ла 1990).

21) Ви ди о то ме у: Pit ter Gill, DemocraticandParliamentaryAccountabilityof Intelligence
ServicesafterSeptember11, Ge ne va Cen tre for the De moc ra tic Con trol of Ar med For ces 
(DCAF), Wor king Pa per No. 103, Geneвa, 2003.

22) Ви ди: Ed ward N. Lut twak, “From Vi et nam to ‘De sert Fox’: Ci vil-Mi li tary Re la ti ons in Mo-
dern De moc ra ci es”, Survival,  Vol.  41, No 1, 1999, str. 99-112. – B. Gr bić

23) Ви ди: Hans Born, DemocraticOversightoftheSecuritySector:WhatDoesitMean?, DCAF, 
Wor king Pa per No. 9, Ge ne va, April 2002, p. 1.
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вних и  н ед ржавни х  ак тера  у  акти вности с луж би без бед ности,  п а 
сами м т им  и у успостављањ у  демок ратске и  ци ви лне к онт роле.  Сви 
т и  конце пти, ма  колико  би ли р азличити , с адрже  у себи  син та гму 
„демок ратска и  ци вилн а” и о дносе  се на демокр атску  и  цивилн у 
контр ол у рада  се кт ора безб едности,  п а самим  ти м  и  служ би без-
бе дн ос ти.  

П од  контроло м  се  у  најш ир ем смис лу подразумева оцена  
постиг ну тог  резул та та . У уже м с ми слу, ко нтр ол а подр азумева по-
се бну а кт ивно ст трајн ог  праћењ а р еализациј е пост ављен их зад ат-
ака  и уп ор еђивање о стварених ре зулт ата с а  поставље ни м циљем, 
уз  мог ућ ност испр авк е у случају  од ступања. Н а  основу  овога 
м ож ем о рећи  да , к онтрол а предста вљ а једн у т ра јну акти вност 
посм ат ра ња и оц ењивања  ту ђег ра да.  Ка да гово римо о  контроли, 
наме ће се, у прак си , тер мин надз ор , к оји  пред ст авља  синоним   
и зраза  кон трола, али није  р ед ак сл учај  да  се уп отребљав ају и са  
р азличити м  значењем. 

 Тeрм ин нaд зo р н ajчeшћ e с е oдрe ђуje кa o:  нa дглeдaњe,  вo ђeњe 
рaч унa o  кoм e  или чeму, служ бa  и б ригa o  чувaњу р eд a,  зaкoн a,  o 
вршe њ у п ослoвa  и с л.

У с трa нo j тeрминo лoг иj и, нaдзo р je вeo мa  чe стo с инo ним тeр-
мину к oнтрoл a .  Taк o нпр.  у  eнглeс кoj тe рм инoлoги jи  зa oзн aчaвaњe 
нa дзo рa кoристи  сe  нeкoл икo  т eрмин a  - supervision,  custody,  care, 
aли и  тeрми ни control и  inspection.  T aкo  друштвeн и н aдзoр  сe 
 прeвoд и кao socialsуpervision, прaвo  н aд зoрa -  rightof inspection,  
врхo в ни  нaдзoр  - superintedance.24) 

У фрaн цускoj т eр мин oлoгиj и, зa  o зн aч aвaњe  н aдзoрa, тaк oђe 
сe кoр ис те  нeкoли кo  т eрмин a  -  surveillance,  garde,  controle, gard
iennage,  inspection. T aк o  друштвeни  н aд зoр сe п рe вoд и к ao surve
illance sociale, прa в o н aдзoрa -  droite regard, а в рхo вн и  нa дзoр - 
 surintendance.25)

У  eнглeс кoм  j eзику тeр мин кo нтр oлa с e  нa jч eшћe oз нaч aвa кao  
control и  и мa три знa чeњa:  к oнтрoлa,  нaд зoр и  в лaст.

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 careoзнaчaвa: 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 над зор.
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        У фрaнцу скoм језик у  - кoн трo л a сe н ajчe шћ e прeвo ди кao 
-  controle и oзнaчa вa  нajчeшћ e: кoн трoлу  и  нaдзoр.  Кao  шт o сe 
мoжe  при мeтит и,  у фрaн цус кoм je зи ку, тeрмин controle je вeoм a 
н eoдрeђeн и у ш ирeм смислу м o жe  бити син oни м  други м т eрмини-
мa  кao шт o  су: inspection, regulation, verification.

Интереса нт но  мишље ње  у п ојмовном одр еђ ењ у ових  термина  
износи Зоран Р. Томић. 26) П рема  ње го вом стан овишту ,  контро ла зн-
ач и ист о ш то и н адз ор, али ј е м огуће и н ија нс ир а ње  тог значења.  
Тако, ни је  п огр ешно р ећи да  је к од  на дзора ,  у п оређењу са 
 контролом , тежишт е в ише н а с талнос ти,  континуи тет у.27) Ипак, 
 и н адзор  и  к он трола под разум евају  су бо рдина ци ју њихов их  
в ршилаца. Обе п ој ав е  им ају одр еђе н пре дмет и  укључ ују у тицај  
н адзорно г,  контрол но г орга на на лице  к оје трпи  на дзор, о дно сно  
к онтро лу .  

Међународнистандардизадемократску
ицивилнуконтролуслужбибезбедности

 Ве ћи на др жа ва са прост ор а  Ис то чне и Југои сточне  Евр опе ушле 
 су  у процес транз иц ије , а  да нис у и мале  нити де мократ ску, нити   
др уш тве ну,  нити  полит ич ки  утемељену  т ра ди цију д емо кратске 
и  ц ивил не кон троле  се ктора  безбе дн ости.28)  Из т их  разло га  н ису 
ни п ост ојале  довољне ни ти  потпуно  ја сне правн е  пр етпост ав ке  за 
р еф орму сл ужби безбе дно с ти, од којих  је демокра тс ка  и циви лн а 
ко нтрола с ам о једн а  али и  суш ти нска ком по не нта. А ко  п оглед-
ам о међунаро дно пр ав о  ни оно н иј е п ру жило  много  у  давању  и 
о дређењу осн ов ни х с мерниц а  за  дефинисање и у спостављање  
н ових ме ха низам а.   

Већи на  рани ји х до кумената  ме ђунаро дно г кар ак те ра, по че-
в  од  Повеље  УН, до кум ен ата Сав ет а  Е вропе, О ЕБ С, ка о и  б ројни 
 ме ђу народн и споразу ми  и разно ра зне конв ен ци је  нигде и н е по-

26) Ви ди: Зо ран Р. То мић, „Нор ма тив на по ла зи шта за ци вил ну кон тро лу вој ске и по ли ци-
је”, у: ДемократскаицивилнаконтролавојскеиполицијеуСРЈ (при ре дио Ми ро слав 
Ха џић), ЦЦВО, Бе о град, 2001, стр. 11.

27) Исто, стр. 11, pre ma: G. Le scuyer Le con tro le de l’Etat sur les en ter pri ses na ti o na les, Pa ris, 
стр. 35-36, гла гол „sur ve il ler” - у од но су на „con tro ler” -  ука зу је у ве ћој ме ри на јед ну 
стал ну ак ци ју.

28) Ви ди: Ва ле риј Зор кин (члан Ру ске фе де ра ци је),  „Euro pean Com mis son for de moc racy 
thro ugh law (Вenice Com mis son)”, Commentsondemocraticoversightofspecialservices
inEasternEurope,Strasbourg, 10 May 2007, Сtudy, no. 388/2006.
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мињу дем ократск у и  цивилну контролу.    Ис тина, прв и такав  
п олитичк и д окуме нт  у својен ј е  на саст анку  држава  -  члани ца  ОЕБС 
 у  Буд импешт и 3 .  де цембра  1 994 . год ине,  п од  назив ом:  Кодек с по-
на шања о полити чко -војн им  аспек тим а безбед но сти.29)  Та ко  ј е 
обез беђ ена осно ва  за почет ак постав љања  правни х норм и у  о вој 
о бл ас ти .    

 Он ист иче ва жност у сп ос тављања  демокра тск е  и цивилне  
к онт рол е над  сви м апарат има који к ористе  сил у  и тражи од  д ржава  
- чланиц а д а  “д ем ократску политичку  контро лу  в ојних,  па равојни х 
и унутр ашњ их снага  безбе дн ости,  као и обавешт ај ни х служби  и 
 поли ције сма тра ју нео пхо дним е лем ен том стаб ил ности и  б езбедн-
ости”. Ти ме  је наг ла шен а потреб а  да  с е спречи з лоупо тр еба ору-
жаних с нага, изнут ра , односн о  стављ ен  ј е  на гласак н а унутра шњ у 
 димензију демок ра тске  и ц ивилн е  ко нтроле.  

 У в ре ме када  је инте ре сова ње за  де мок ратску  и  ц ивилн у 
 ко нтролу  служби  безбедн ост и почело  да  се пове ћава, ни је  посто-
ја о  у нив ерзални  те оријски м одел и ли  обр азац  за  то . У  све ту  се 
по ја вљује оби ље  лит ературе  пи са не на ту  т ем у. На  ра зл ичитим  
скупови ма нау чн ици и  практич ари  покушавај у   да  дефин и шу  
кључ не  а ктере,  м ех ан изме и  процедур е з а успо став ља ње  цивилне 
 кон тро ле.   

У т еори јском смис лу,  п рема неким  истражи вач им а, иде ја  поти-
че  јо ш од ста рих мислилаца  из грчк е класичне фи лоз офије и позна-
тог Пла тоновог пит ања, “Ко  чува ч ув аре?”.  Зн ача јна полазна  тачка  
могла  би  бити и у с тудији Семј уел а  Хантингто на   “Војни к  и држа-
ва” (из 1957. годин е) ,30) који  уводи поделу на с убј ек ти вну и обје-
ктив ну цивилну  контро лу . Генерал К арл фо н К лаузевиц  у   познат ом  
делу “О  р ату” дао  ј е теори јско об ра зложење ц иви лне кон троле, 
 односно да  “во јн ик мора да п ри хв ат и становиште да је  политика 
‘ре презент ант  с вих  инте ре са  у купног  друштва’  и да им се као так-
ви ма повинује “.  Морис Јановиц мање  тумачи циви лну  к онтрол у 

29) До ку мент је по ли тич ки и оба ве зу ју ћи за све зе мље чла ни це и има за циљ, ка ко сто ји у 
гла ви 7, став 21. да „у сва ком тре нут ку обез бе ди и одр жа ва ефи ка сно во ђе ње и кон тро-
лу сво јих вој них, па ра вој них и без бед но сних сна га, на осно ву уста вом ус по ста вље них 
ор га на вла сти ко је има ју  де мо крат ски ле ги ти ми тет“ и на гла ша ва да „све зе мље уче-
сни це има ју оба ве зу да ус по ста ве кон трол не ме ха ни зме ко ји ће обез бе ди ти да ор га ни 
вла сти ис пу не сво је устав не и за кон ске оба ве зе“, а да „оне (др жа ве) ће ја сно де фи ни са-
ти уло ге и за дат ке тих сна га и њи хо ву оба ве зу да де лу ју ис кљу чи во у окви ру уста ва“.

30) По ме ну та сту ди ја пре ве де на је и об ја вље на у Бе о га ду 2004. го ди не, под на сло вом:
ВојникидржаваТеоријаиполитикацивилновојниходноса, у из да њу Цен тра за сту-
ди је Ју го и сточ не Евро пе, Фа кул те та по ли тич ких на у ка и Ди пло мат ске ака де ми је Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва.
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 ка о  др жавну или  инс ти туц ионалн у  моћ, а в ише као соције тал ни  
утицај  који резул тира ин тегрисаношћу в ојске у  друштво. Суштин у 
 цивилне контроле, по мишљењ у овог  познатог с оциолога, не   чин и 
само вла да вин а закона  и  т рад иција, ве ћ и „професи он ални ста-
ндарди  које војска са ма себи  намеће и циви лн е вредности које је 
усвој ила”.31)

 Такође, најзн ачајније међун ародне инсти т уци је попут 
„ Ор ган изације з а  е кон омску сар адњу и развој (О ЕЦ Д), Ујед ињене 
нације  (У Н), Организација з а  европск у  бе збедност  и с арадњу 
(ОСЦЕ) ,  Парламентарна  скупшт ина Већ а  Ев ропе (ПА ЦЕ) и 
М еђупар ла ментарне  у није изричито и без изузетак а с мат рај у да 
об аве шт ајн е служб е морају бити п од ложне демокра тским начини-
ма  пр овере од говорности”.32) 

Па рл аментар на  скупштина Савет а  Е вр оп е ук ључила  се у ус-
по ставља ње  правн их стан дар да у ов о ј области усво ји вш и у апр ил у 
1999.  год ин е Пре по ру ку о кон тр оли служ б и за унутрашњу безбе-
дност у  држ ав ама чланица ма   Сав ета Евр оп е; 33)   у  фебруару  200 3,  
Пр едлог  за  препо руку о демократск ом  на дзору секто ра   без бедности 
 у државама  чла ни цам а Саве та  Европе;34) 23. јуна 2005, Пр еп оруку  
о    демокр атс ком надзору сектора  б езбедно сти  у држ ав ама чл ани-
ца ма Савет а  Евр опе,35)  д а би и   Европска  ко мисија  за д ем ократију 
путем закона, ( п ознатија  као  Венецијанска  к омисија ),  1. и 2 .  јуна 
2 007 .  године у св оји ла Из ве штај о демократск ом  надзор у служби  
безбе дн ос ти.36) 

31) Ви ше о то ме ви ди: Ја сми на Гли шић, Демократскацивилнаконтролаоружанихснага
савременетеоријскерасправе, ЦЦВО, Бе о град, 2005; Hans, Born, DemocraticOversight
oftheSecuritySector:WhatDoesitMean? , DCAF, Wor king Pa per No. 9, Ge ne va, April 
2002.   

32) Ви ди: Hans Born, Ian Le igh, MakingIntelligenceAccountable:LegalstandardsandBest
practiceforOversightofIntelligenceagencies, op. cit., p.13.

33) Ви ди: Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, док. 1402 од 26. апри ла 1999. го ди не.
34) Ви ди: Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе, док.  1712  од   13 фебруара 2003. - 

Предлог за пре по ру ку.
35) Ви ди: 23. сед ни ца Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе, док. 1713 од 23. ју на 

2005. го ди не.
36) Из ве штај je усво јен на 71 пле нар ној сед ни ци Ве не ци јал не ко ми си је у Ве не ци ји, 1. и 

2. ју на 2007. го ди не. Текс је до сту пан на: http://www.ve ni ce.coe.int/ docs/2007/CDL-
AD(2007)016-e.asp.
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Начеладемократскеицивилнеконтроле
службибезбедности

Као што  је  већ речено демок ра тс ка и  ци вил на контрола 
деловањ а   национа лн их служби  без бедност и п роизил аз и и з н ачела 
п ошт овања  в ладавин е права и принципа у ст авности  и з аконитости.

Пра вни оквир овакве контроле дат  је  и у Уставу Републике 
Србије (ч лан 99 ,  ст ав 1, та чк а 6 ), 37) а п осебне  г аранциј е  са држ ане 
су  у  ( према м еђ ународним  у стро јеним ст ан дардим а) одре дба ма  о 
људски м и ма њи нс ким правима и  сл ободама 38)  и о уређењу власти.

Ко нт ро лу и надзор служби безбедности сп ро воде парламен-
тарна, извршна и судска власт, али  и неза ви сн и држа вн и орга ни  
(Поверен ик з а инф ор мације од јавно г  значаја и  зашти ту податак а 
о личн ос ти , Зашт итн ик  грађана , Државна р еви зорска инсти ту ци ја, 
ге не рални  инспек то рати, буџе тск е  инспекци је итд.).

Посе бн е видове  контроле  ос тв арују и нс тит уц ије грађа нског 
( цивилног) друштва (експ ер тске г ру пе, невлади не  о рганиз ац ије, 
уд руже ња грађана ит д. )  и јав нос т. 

Т акође,  м оже се ко нст ат овати д а се конт рол на  овлашћ ења 
могу р азл ик ова ти по  ка рактеру  (ф о рмална  и неформ ална), ал и и  по 
садржи ни и домету . 

 Под сектором  безбедности  најчешће се подразуме вају др-
жа вне инсти туц иј е  и организа ц ије овла шћене да на  о снову зако-
на упо требе силу, д а  на ре де упот ре бу силе  или да  п рете с илом у 
 циљ у заш тит е  пр ава гр ађ ана и и нтереса државе .39) Са т радицио-
налистичко г  ас пекта  гле да но, сек то р б ез бедносни ч ине вој ска, по-
ли циј а и с лу жбе безбедности. 

Успостављена контрола и надзор над рад ом безбеднос них  
структу ра  може с е  окара кте ри сати и к ао  услов “ до бре владави-
не “, односн о “ доброг  управљањ а”40)  правне  др жа ве. Дан а с се она 

37) Пре ма ко ме На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је „над зи ре рад слу жби без бед но сти“.
38) „Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма“, усво је на и про гла ше на ре зо лу ци јом 

Ге не рал не скуп шти не УН 217 (III) од 10.12.1948 го ди не; Европ ска кон вен ци ја за за-
шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, ко ју је до нео Са вет Евро пе у Ри му 4.11.1950. 
го ди не, а сту пи ла на сна гу 3.09.1953. го ди не и „Оквир на кон вен ци ја за за шти ту на ци о-
нал них ма њи на“, усво је на на Ко ми те ту ми ни ста ра Са ве та Евро пе 10.11.1994. го ди не у 
Стра збу ру.

39) Ви ди: Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Увод у студије безбедности, Дра слар 
Парт нер, Бе о град, 2007, стр. 89-115.  

40) Свет ска бан ка, Управљање:ИскуствоСветскебанке, Ва шинг тон, 1994.
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дефиниш е као д ем ократска  и цив илн а конт рол а  безбеднос ног с ект-
ора.

Начело„доброгуправљања”

 Доб ро упра вљ ање служ бам а без бе дн ости у ј едној д емо кр-
атској др жави  осл ања се н а комб инациј у фактора: потребу за њи-
ховим еф ика сни м усмеравањем под контр ол ом  и звршне  влас ти, 
али истовремено и самосве сн о  огранич ав ање од  с т ран е изврш не  
в лас ти, к ако  би се и зб егл а отво ре на пол итизација „услу га и пр о-
извода” и да се омогући довољна н езавис ност од постојећих пре-
тњи и  непосредних политичких интереса актуелне вл асти. Д о бро 
управљањ е с е,  такође, ослања на висо ке професио на лне  стандарде 
у оквиру обавештајне заједниц е  и свести њен их прип ад ника да о ни 
дел ују  у окв ир у наци она лн их (а не  вл адиних) и нтереса,  вла давине  
зако на  и највиших д е мократских вре дности.  

 Док доб ро  управљ ањ е одра жав а  правила,  институци је  и начи-
не  рада који до приносе е фик асној  и дем ок ратској влада в ини, 
укључујућ и пошто ва ње људск их  права, од лик е  лошег упр ављања  
с у: произвољно креи рање поли тик е, нео дгово ра н систем упра в-
љања, неспрово ђење ил и  неправедност пр авног  си сте ма, зло упо-
треба  из вршне  вла ст и, грађа нс ко  друш тво  које н иј е укључ ено у 
јав ни  живот,  раши ре на корупција.   Због тога је в еома ва жн о да вла-
ст  поштуј е  начела  до бр ог спров ођ ења вла сти,  ј ер се та ко о ла кшава 
пос тављањ е  политичк их и зако нск их гра ница  у  деловању безб е-
дносних служби.41)
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MECHANISMSFORESTABLISHINGOFDEMOCRATIC
ANDCIVILCONTROLOVERSECURITYSERVICES

Resume
Inmodern states at the beginning of the 21st century a
changeof global security environment has given rise to
increase of threats such as: proliferation ofweapons 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
establishingofvalidmechanismsfortheircontrol.Insuch
circumstancessecurityinformationsystemsmustadjustto
newsituationsandimprovetheirefficiency.Still,thisalso
createspotentialthreatsforthebalancebetweenefficiency
of national security systems and their democratic and
publiccontrol.
Keywords: state, democracy, national security, security
services, modern security challenges, civil control and
supervision.

 Овај рад је примљен 18. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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Tран сфор ма ция на ци о на ль ной си сте мы масс-ме диа в Рос сии на-
сто я те ль но тре бу ет раз ра бот ки аде кват ных ин стру мен тов ис-

сле до ва ния и язы ка опи са ния это го про цес са. Тра ди ци он ные клас-
си фи ка ции на уч ных ис сле до ва ний в обла сти жур на ли сти ки, сфор-
ми ро вав ши е ся за се мь де ся ти ле тий ву зов ской прак ти ки, се год ня 
тре бу ют се рь е зной кор рек ции и мо дер ни за ции.  Ба зой это го про-
цес са долж но ста ть чет кое по ни ма ние струк ту ры и со дер жа ния, 
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со вре мен но го со сто я ния на уч ной ак тив но сти в стра не. В рам ках 
этой за да чи не дав но со здан ная, по ини ци а ти ве де ка нов круп не й-
ших на ци о на ль ных фа ку ль те тов жур на ли сти ки – МГУ и СПбГУ 
На ци о на ль ная ас со ци а ция ис сле до ва те лей масс-ме диа при сту пи ла 
к ре а ли за ции про ек та Атлас рос си й ских ме диа-ис сле до ва ний. (1)

  Ис ход ной про бле мой при  по ста нов ке ис сле до ва те ль ских за-
дач про ек та ви де ло сь от сут ствие аде кват ной, пол ной , ра бо то спо-
соб ной ба зы дан ных по ти пам, ви дам, на пра вле ни ям и ха рак те ру 
на уч ных ис сле до ва ний, ко то рые про во дят ся в по след ние го ды в  
ре ги о на ль ных цен трах на шей стра ны.  По сле под го то ви те ль но-
го эта па ди за йн ис сле до ва ния вы гля дел сле ду ю щ им обра зом.  На 
пер вом эта пе пред сто я ло си сте ма ти зи ро ва ть дан ные по ре ги о на-
ль ным ву зам, ве ду щ им на уч ные ис сле до ва ния в обла сти масс-ме-
диа. Из  этой общ но сти ис клю ча ли сь круп не й шие жур фа ки стра-
ны – Мо сквы и Санкт-Пе тер бур га, ре ги о на ль ное про стран ство не 
вклю ча ло в се бя ана ли ти че ских, мо ни то рин го вых и т.д. цен тров, 
не вхо дя щ их  в си сте му ву зов. Эти огра ни че ния, есте ствен но, чи-
сто тех ни че ские и долж ны бы ть вос пол не ны в да ль не й шей ра бо те. 
От ме тим, что по дан ным го су дар ствен но го агент ства, отве ча ю щ-
е го за про ве де ние го су дар ствен ной ак кре ди та ции ву зов, се год ня 
жур на ли сти ка пре по да ет ся в 149 ву зах и фи ли а лах. При этом 27 
та ких уч ре жде ний на хо дят ся в Мо скве,  10 – в Санкт-Пе тер бур ге. 
В ре ги о нах Рос сии, та ким обра зом, цен тра ми жур на листской под-
го тов ки и на уч ных ис сле до ва ний явля ют ся 112 выс ших учеб ных 
за ве де ний и их фи ли а лов.

Ри су нок №1

География подготовки  журналистов в российских  вузах и 
филиалах, имеющих госаккредитацию

73%

17%

10%

Региональные вузы Москва Санкт-Петербург
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 При  сборе  и нфо рмации  непол на я  статист ика  станови тся 
перво й  сер ьезной  пробл емо й.  В т ор ой – ра с хо ждения  м еж ду  декл-
ари руе мы м и и р еа льно п ров од им ыми напра вл е н иями  на учны х 
исс лед ований,  от ра жающие не достат ки  ву зо вс кой от че тн ости 
и  слабо й информ ац ионной п олитике  м но гих вуз ов  в научно й 
о бласти.   П оэ то му в ка честв е  сп ра во чн ой и  эмп ир ическ ой  ба зы 
испо ль зовалось н ес кол ьк о  источ ник ов. П оми мо  уж е уп оминавш ег-
ос я  ре су рса Ро саккреда ген тс тва использовал ис ь данные спра во чн-
ика 2007  г. «Журна листско е образо в ание в  Рос си и» , данные  с вы ше  
50 сай то в  уни версит ет ов  и  факул ьт е то в журн ал ист ик и, ре зу льтаты 
 спец иально пров еде нного а вто ро м совме стно с И .В .Жилав ск ой  
пилотно го оп ро са  у час тнико в  заседания  У че бно -методи ч ес ко г о  
 совет а  по  ж урналис ти ке , объед ин яю щег о факу ль т еты и о тделения 
 жу рна ли стики р осс ийских вузов и прохо ди вшего  в  феврал е 2012 в 
М ГУ ( в пор осе пр ин яли  учас тие  52 вуза ).

    После   обр аботки с обранн ых  данных бы ло  выя влено  в  общей 
 сл ожности  8 4 напр а вл ен ия  науч ны х поисков , кото рые  р еа лизуются 
ву зами в обл аст и  ис следован ий  ма сс -медиа . По д ек лараци-
ям    предст ави те ле й  вузов на уч ны е инте ре с ы  распре делились по 
тематике следующим  образом:

1. Язык СМИ  5      ( 6,9 6%)
2. Жанры СМИ – 3  (  3, 57 %)
3. Медиатексты:  1  ( 1, 2% )
4. Дискурсоло ги я  –  1 (1,2 )
5. Р  ег иональные  СМИ (изнач ал ь н ая  д ек лараци я)    –  31  

(36,9%) 
6. Медиаэ ко номика (медиамене дж м ен т,медиа мар кетинг) 4 

(4,7%)
 7. Со ци ол ог и я масс- ме ди а:   7 (8,3% )
8. М ультим еди йна я журналистика и про бле мы конверг ен ц ии 

С МИ  5 (6,96% )
9. Ин те рнет к ак   ме ди аплатформа  ( тр ансформац ия  м ед-

иаканал ов )  :  техно ло ги и,  классиф и кации, социально -э ко но-
ми ческие  вл ия ния  4  (4 ,7 %)

10. Медифилософия  ( ф и лос офия жу рн а ли зма) 1  (1 ,2 %) 
11. М едиаобразы в соц иа л ь ных  к ом муникация х  3 (3,57% )
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 12. М еди аоб ра зование в  Ро сс и и:  о т  медиаграмотнос ти  к  пр-
офесси она лизму  7 (8 ,3%)

13. Ж у рн ал и стика, рекл а ма  ,  P R: типы взаимодейст ви й  и 
в заимовл ия ни й   – 4 (4,7%)

14. Жур налистика и  литер ату ра  (ф икшн и  н о нфи кш н, включая 
публицистику , медиакритику )   4 (4,7 %) 

15. С МИ  и прав о  2  (2,3%)
16. М ир ов ая  журналистика (Зарубежная журн ал истика) – 2 

(2,3%).

Рисунок №2 
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Анализ шест над ца ти на пра вле ний по зво лил сде ла ть не ко то-
рые вы во ды в от но ше нии струк ту ры на уч ных ин те ре сов ре ги о на-
ль ных ис сле до ва те лей:

- Фи ло ло го цен трич но сть  бо ль шой груп пы ис сле до ва ний. 
По да вля ю щ ее бо ль шин ство цен тров под го тов ки жур на ли-
стов   аф фи ли ро ва ны с фи ло ло ги че ски ми фа ку ль те та ми.

- Не диф фе рен ци ро ван но сть на уч ных про блем, ха рак те ри-
сти ка их по ма те ри а лам, а не по объ ек ту и пред ме ту ис сле-
до ва ния. От сю да до ми ни ро ва ние са мо о пре де ле ния  «Ис-
сле до ва ния ре ги о на ль ных СМИ».

- На ра ста ние до ли ис сле до ва ний в про блем ных обла стях: 
ме ди а э ко но ми ка; ме ди а со ци о ло гия; му ль ти ме ди й но сть и 
кон вер ген ция ме диа.

- Сла бая  пред ста влен но сть ра бот по ме жду на род ной жур-
на ли сти ке, по на ци о на ль ным СМИ и т.д., по ви дам и ти пам 
СМИ (ра дио, ТV, пе ча ть, Ин тер нет-СМИ, спе ци а ли зи ро-
ван ные ме диа и т.д.)

Ка ждая из дан ных про блем тре бу ет от де ль но го ком мен та рия. 
В рам ках дан ной ста тьи  оста но вим ся ли шь на од ной, име ю щ ей 
прин ци пи а ль ный ха рак тер: «Не диф фе рен ци ро ван но сть сег мен та 
«Ис сле до ва ния ре ги о на ль ных СМИ» (в сег мент во шло 31 ис сле-
до ва те ль ское на пра вле ние)

    Не диф фе рен ци ро ван но сть по ня тия «ис сле до ва ния ре ги о на-
ль ных СМИ» вво дит в за блу жде ние и за труд ня ет ре а ль ную оцен ку 
си ту а ции.

     Диф фе рен ци а ция  это го сег мен та во змо жна по ра зным 
осно ва ни ям. На при мер, пу тем вы де ле ния и опре де ле ния объ ек та 
и пред ме та на уч ных ис сле до ва ний, фор му ли ров ки ис сле до ва те ль-
ской про бле мы и от де ле ния ее от  эм пи ри че ско го ма те ри а ла , на 
ко то ром ве дет ся ис сле до ва ние.

   На дан ном эта пе мы про сто по пы та ли сь до бра ть ся до ре а-
ль но го со дер жа ния по ня тия «ис сле до ва ния ре ги о на ль ных СМИ», 
обра тив ши сь к са й там ву зов, спра воч ни кам, сбор ни кам и дру гим 
до ступ ным ис точ ни кам. При этом мы вве ли це лый рад ви до вых 
на зва ний, ко то рые не ис по ль зо ва ли сь са ми ми ис сле до ва те ля ми. 

Ре ги о на ль ные ме ди а си сте мы ( по изу ча е мым про бле мам)    
рас па да ют ся , как ми ни мум, на 10 под групп по пред ме ту ис сле до-
ва ния. 
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1. Ре ги о на ль ные ме ди а си сте мы Рос сии: Ти по ло гия   - 2 (6,5%)
2. Ре ги о на ль ная ме ди а си сте ма: опи са ние и клас си фи ка ции – 

11 (35,5%)
3. Ре ги о на ль ная ме ди а си сте ма: Спе ци фи ка ис то рии фор ми ро-

ва ния  6 (19,3%)
4. Ре ги о на ль ная ме ди а си сте ма: Эт но-на ци о на ль ня спе ци фи ка 

– 4 (12,9%)
5. Ре ги о на ль ная ме ди а си сте ма: Ку ль тур ные вли я ния  - 7 

(22,6%)
6. Ре ги о на ль ная ме ди си сте ма: Со ци а ль но-эко но ми че ские 

вли я ния  - 2  (6,4%)
7. Ре ги о на ль ные ме ди а си сте мы и со ци о ло гия их ауди то рий  - 

6  (19,3%)
8. Ре ги о на ль ные ме диа: спе ци фи ка ти пов СМК (ТВ, пе ча ть, 

из да те ль ское де ло, ра дио и т.д.)  - 4 (12,9%)
9. Ло ка ль ные СМИ (уни вер си тет ское ТВ) – 1 (3,2%)
10. Ре ги о на ль ное ме ди а о бра зо ва ние: сре да, ме то ди ки, тех но-

ло гии  - 3 (9,6%) 
Таким  обр аз ом , под  «с а мо на званием» «Исс ледования  

р егиона ль ных СМИ » скр ыт ы к а к  ми нимум де сят ь впол не 
 сам остоят ель ны х,  различных н аправлений иссл ед ований.  Дл я 
многих  из ни х пре дм е то м  являются не со бстве нн о  рег ио нальные  
СМИ, а  о б щи е  закономерности  ме ди а. Рег ионал ьные СМ И в  эт их 
сл уч ая х  всего л иш ь  предст авл яю т  эмпирич еский м ат ери ал (иссл-
ед ов а ния просто  пр оводятся н а материал е, «н а  п римере» СМИ 
того  или и ног о  ре гиона).  Н о есть  группа  ис сл е до ваний ,  к от ор ые 
нос ят  принципиально  р егиона льн ый  х арактер.  Г де предметом 
исслед о ван ия явл яе т ся  т  о  или иное  про яв ление  ре гиона ль ности, 
т ра нсф ормация  с ам ого пон ят и я  в  парадигме «гл оба ль ны й –регио-
нал ьны й» . .  Это  ис сл едования ,  р ас см атрива ющ и е л окальн ые   и 
 ре гионал ьн ы е  мед иарынки,  ре ги ональн ые  ме диасис темы  ка к  л ок-
альные и нс ти туты,  этно-н ациональную   спе цифику  та ких  си стем, 
и л и,  напроти в,   су гу бо  частные про явлен ия   «р ег ионально сти»  -   
именн о ре ги ональ ную транс ф ор мацию конк ре тн ог о медиа .  

 По этому  д л я  формиро ван ия  ад екватно го  т е за уруса  предста-
вл яе тся принци пиа льно  важ ны м  разделить эт и  сегмен ты  и сс-
ледований  и  п о-раз но му  маркиро ват ь их в бу ду ще й  типоло гии . 
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 Возмож на я клас сиф ик ац ия нап равлен ий  н ау чн ых иссл ед-
ов ан ий мож ет исп оль зо ва ть класси фи кац ию меди а-исслед ов ан-
ий , пре дло же нн у ю НАММИ , с не ко т оры ми доп о лнен иями,  тог да 
 многоо бра зи е  заявле нных н аправл ени й  ис следовани й  м о жет б ыт ь 
 ра спределена  по следующ им   но минаци ям: 

1. масс-м е диа как  с оц иа льный инс ти ту т ( теория  к о м мун ика-
ции и жу рн а ли стика,  ме ди ао бр азность в соц иальных  к ом-
му никациях,  СМИ и п ра во) ;

2. органи зац ии и процес с произ во д с тв а  пр одукто в  м ас с-м едиа 
(мед иа э кон ом ика, медиам ен еджмент, ме диамаркет инг) ;

 3. аудитория  м ас с- медиа (т ра нсфор ма ц ии , к ла сс иф икация,  
ур ов ень мед иа и нф ор ма ционной  г р ам отн ос ти, мед иа п о вед-
ен ие , медиаак тив ность, мед иаобраз ов ан ие )  ;

 4. эффекты  м а сс -м е ди а (меди ап с их ология, меди асо ци о ло ги я, 
медиаметрия ) ; 

5. профессио на льный  ас пект ма сс-меди а  в  ус ло в ия х цифро-
во й  ср ед ы  и  мультиме дий нос ти (мульт имедийность  и 
конве рг ен ция );

4. текс ты  м ас с-медиа (журнал истика и ли терату ра  (ф икш н и 
но нф и кшн , включая п ублицис тику, мед иа к рит ик месс- ме д-
иа  д и ск ур с и  медиат ек сты );

7. Меди аре гиона ли с ти ка  ( объект ивные процесс ы регионал-
иза ц ии м едиа,  в  том чис ле  п од  воздейст вием  факторо в 
глоба ли за ц ии ) .

Последн яя  груп па   пр ин ци пиальн а  –  в  условиях  регио на л ьн ого 
ра зно обр азия стр аны  с пе циальное на правлени е в и сследо ва н ии  
масс -м ед иа должн о быть  с пе ц иа ль но  выделено  и четк о  с позицио-
ни рован о.  

   Вывод :
1.  Р еальная  карти на  со ст ояния рос си й ских ме ди а -исследов-

аний в ро сс ийских р егионах , в  целом.  отр ажа ет основ ные 
 те нденци и  и  н ап равления  т р ан сф ормаци и  н ац иональной  и 
 ре г и ональн ых  медиаси ст ем.

2. Сд ерживаю щи м  фа ктором  являетс я  с лабая к онс ол ид ац-
ия усили й  росс ий ских иссле до ва те ле й, раз ро зн ен ность 
и   н еобобщенн ость резуль татов,  от су тствие единых баз 
 дан ны х, кат ало го в  и т.д.
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3. Д ля  пр о д олжения  и сс ле дования  и   последу ющей к лас-
си фи кации р о сс ийских м еди а-исследо ван ий  необ ход им 
уточ нен ны й  и  ус овершен ство ванный  иссле довател ь ск-
ий  инструмен т.  Он  должен  о бъединя ть,  к ак  минимум,  д ве  
п озиции :  соглас ова нн ую  класси фи ка цию научн ых иссле-
дов аний  (ти пол ог ию); вто ро е – и нд ексы ин те нс ивности, 
гл уб ин ы научных разра бо ток. С  включе ние м этих  дву х 
пози ций ста не т возмо жн ым  со зда ни е бол ее п олн ого и  ра бо-
то способн ог о инстр умента  и сследований,  ко торый  ок аж ет  
в лияние и н а  пр оц ессы с ист ем а тизаци и  и  классифика ци и 
 ис следу ем ы х  фе номено в.  
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AlexanderChernov
SURVEYSOFMASSMEDIAINTHERUSSIANREGIONS

Resume
Thearticledealswith thepresent-day situation inMass
MediaStudiesheldbyregionalUniversitiesinRussia.The
collectionandsystematizationofthesedataiscausedby
theneed tobuilda taxonomyofresearchprojects in the
regions and also to unify the efforts of scholars, higher
educationinstitutionsandresearchcentersinvariousre-
gions.Thechangesinthenationalmediasystemdemand
somechangesinmeansandtoolsofMassMediaStudies.
Itisanimportantsphereofattentionfortherecentlycrea-
tedNationalAssociationofMassMediaResearchers.
Conclusions:
1.MassMediaStudies in theRussianregionsreflect the
maintendenciesandthedirectionsoftransformationsin
nationalandregionalmediasystems.
2.AconstrainingfactorsinRussianMassMediaStudies
developmentarethelackofcooperationanddatasharing
betweenresearchersandthelackofunifieddatabases,ca-
talogsetc.
3.Anup-to-dateandmodernizedresearchtoolisneededto
continuethestudiesandtopresentaclassificationofRus-
sianmediaresearch.Itshouldinclude,ontheonehand,
theimprovedclassificationofresearchand,ontheother
hand,thedegreeofresearchactivityandthedepthofrese-
archthatwillhelptocreateamoreefficientresearchtool.
Keywords:mass-mediaresearch,russianregionalmedia
researches,typologyandclassificationofmediaresearch,
NationalAssociationofMediaResearchers.

 Овај рад је примљен 5. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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КЕТМАН–ТРАНСИДЕОЛОШКИ
ФЕНОМЕНИЛИПОЈАМКОЈИ

МАСКИРАСТРАХИОПОРТУНИЗАМ**

Сажетак
Основнициљовоградајеразматрањеплуралнепри
родефеномена„кетман“којисекаовештинадволич
ностиистовременоманифестујеусфери(политичке)
комуникације,усоцијалнопсихолошкојравниинаин
дивидуалнопсихолошкомплану.Овакосагледан,„кет
ман“сепоказујеикаообликдисимилације, скривена
форма (политичког) неслагања и као систем реаго
вањанаполитичкурепресију,односнодруштвенооб
ликованаформаскривања,текаотакавпредставља
трансцивилизацијскиитрансидеолошкифеноменкоји
завређујенаучноистраживање.
Кључнеречи:„кетман“,политичконеслагање,мани
пулација,терор,тоталитарнавласт,идеологија,ко
мунизам,народнадемократија,идентитет.

Pо јам „кет ман“1) (кетм, кит ман - (са)чу ва ти /тај ну/; при гу си ти /
глас, ти тра ње/; су здр жа ти /срџ бу/, за др жа ти, за у ста ви ти /дах/; 

уга си ти, утр ну ти /ва тру/; иза зва ти за тво ре ност /же лу ца/) из вор но 
озна ча ва тра ди ци о нал ни прин цип исла ма по ко ме му сли ма ни има-
ју пра во, го то во све ту ду жност да за шти те сво ју ве ру та ко што ће у 

* Истраживач-сарадник
** Овај рад је настао у оквиру пројекта број 179009, који финансира Министарство, про-

свете, науке и технолошког развоја Републике Србије
1) Од мно го број них из ве де ни ца, јектум - дис кре тан, про ми сљен, опре зан;кеттам - ко ји 

до бро чу ва тај ну, дис кре тан, ћу тљив; Арап ско-срп ско хр ват ски рјеч ник  (Т. Муф тић, Са-
ра је во 1973, 2960-2969), нав. пре ма : , Зи ро је вић  О,  „Кет ман“, Република, год. Х, 197, 
1998.
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си ту а ци ји опа сно сти по ње но до сто јан ство и вла сти ти жи вот при-
вре ме но и при вид но при хва ти ти „кри ву ве ру“. Реч је о сво је вр сном 
„рат ном лу кав ству“, стра те ги ји дво лич но сти, ко ју је пр ви опи сао 
Жо зеф Ар тур Го би но (Art hur Ga bi ne au), сре ди ном 19. ве ка, у сво јој 
књи зи „Ре ли ги је и фи ло зо фи је цен трал не Ази је“. У пи та њу је тех-
ни ка ислам ских је ре ти ка ко јом су ма ски ра на истин ска ве ро ва ња и 
осе ћа ња пред моћ ним „не вер ни ци ма“ зва нич не дог ме, ка ко би се 
оп ста ло у опа сном окру же њу, сво је вр сна „умет ност ди си ми ла ци-
је“.2)

По ми шље њу азиј ских му сли ма на, ка ко на во ди Го би но „онај 
ко по се ду је исти ну, не тре ба да из ла же се бе, сво ју имо ви ну и сво-
је по што ва ње за сле пље но сти, лу до сти и па ко сти оних ко је је Бог 
ра ди је увео у за блу ду и др жао их у за блу ди“; а ако ћу та ње ни је 
до вољ но, у у слу ча је ви ма ка да мо же да бу де про ту ма че но као при-
зна ва ње, та да се не тре ба ко ле ба ти. „Не са мо што се та да тре ба 
јав но од ре ћи сво јих по гле да не го се пре по ру чу је и ко ри шће ње свих 
лу кав ста ва, са мо да се про тив ник за ва ра. Та да ће се ис по ве да ти сва 
при зна ња ве ре ко ја му се мо гу до па да ти, вр ши ће се сви об ре ди ко ји 
се сма тра ју нај глу пљи ма, кри во тво ри ће се соп стве не књи ге, ис ко-
ри сти ће се сва сред ства на во ђе ња у за блу ду. На тај на чин сте ћи ће 
се ве ли ко за до вољ ство и за слу га што је чо век спа сао и се бе и сво је, 
што ни је вред ну ве ру из ло жио огав ном кон так ту с не вер ни ком и, 
нај зад, што је об ма њи ва њем по след ње га и учвр шћу ју ћи га у за блу-
ди, на ву че на на ње га сра мо та и ду хов на бе да ко ју је за слу жио“.3)

Аутор сту ди је о „кет ма ну“ под на зи вом „За ро бље ни ум“ Че-
слав Ми лош је,  ту ма че ћи Го би но ве на во де, апо стро фи рао зна чај 
„пси хо ло шке до би ти“ ко ја га пра ти, упра во из по зи ци је оно га ко 
је и сам прак ти ко вао „кет ман“. „Го во ри ти да је не што бе ло, а ми-
сли ти цр но; у се би се сме шка ти, а спо ља по ка зи ва ти све ча ну усрд-
ност; мр зе ти, а по ка зи ва ти зна ке љу ба ви; зна ти, а глу ми ти не зна ње 
– та ко на са ма ру ју ћи про тив ни ка (ко ји та ко ђе нâс на са ма ру је) чо век 
по чи ње да из над све га це ни соп стве ну пре ве ја ност. Успех у игри 
по ста је из вор за до вољ ства“, јер је „Кет ман“ „ви со ка ве шти на ко ја 
зах те ва буд ност ума“.4)

2) Pe ter Ba e hr, HanahArendt,totalitarianismandthesocialscience, Stan ford Uni ver sity Press, 
Stan ford, Ca li for nia, 2010, str. 58, 62.

3) Ми лош, Ч., Заробљениум, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1985, стр. 
66-67.

4) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 65; Ми ло ше вић, Н., нав. де ло, стр. 306-307. – на ве де но тек у 
фу сно ти 26, или је реч о дру гом де лу? – Б. Гр бић



стр:207225.

- 209 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2013год.(XXV)XIIvol=38

Кроз три па ра диг ма тич на при ме ра вер ског „кет ма на“ Го би но 
је пред ста вио  гра да ци ју при ме не мо де ла по ли тич ког по на ша ња 
под при ти ском.  Ха џи Ше ик Ах мед, бу ду ћи да му је док три на би ла 
сме ла, прак тив ко вао је Кет ман, те у са мим ње го вим спи си ма не ма 
ви дљи вог тра га од је ре тич ких уве ре ња ко ја је у по та ји ис по ве дао. 
Али Мо ха мед Баб ни ка да у сво јим бе се да ма ни је до во дио у сум њу 
осно ве исла ма, али је за то  оштро ши бао по по ро ци ма ислам ског 
ду хов ни штва. Му ла Сан дар је на кон ви ше го ди шњег „кет ма ни са-
ња“ оспо рио ислам, а пре не го што је ње го ва је ре тич ка по ру ка је 
по ста ла са свим екс пли цит на, ко ри стио  је нај ра зно вр сни је об ли ке 
ка му фла же, пре ру ша ва ња нај ду бљих лич них уве ре ња, пре ћут ки-
ва ње, из но ше ње дво сми сле них по став ки и ко ри шће ње ла жних си-
ло ги за ма. Ме ђу тим, чим би при ме тио да мо же да исту па отво ре но, 
про по вед ник би уда рао свом же сти ном по исла му, по ка зу ју ћи се 
као ло ги чар и ме та фи зи чар што је уисти ну и био. 5) 

Зна че ње Го би но о вог пој ма Че слав Ми лош ак ту а ли зо вао је и 
ре кон тек сту а ли зо вао са гле да ва ју ћи фе но мен „кет ма на“ не са мо као 
вид по ли тич ког ре а го ва ња на то та ли тар ни те рор ста љи ни стич ког 
ре жи ма у Пољ ској, већ и као по се бан со ци јал но-пси хо ло шки ком-
плекс, кроз ме ха ни зме кри во тво ре ња иден ти те та и  про це се са мо-
за ро бља ва ња ума у зам ка ма прак ти ко ва ња ве шти не дво лич но сти.  

  Не сво дљив на ислам или ста љи ни стич ку фа зу ко му ни зма, 
„кет ман“ је у но вој ин тер пре та ци ји од екс клу зив но ислам ског фе-
но ме на тран сфор ми сан у „тран си де о ло шки и тран сци ви ли за циј-
ски иди ом, ко ји опе ри ше под јед на ко до бро и у ре ли гиј ској и у се ку-
лар ној иде о кра ти ји“6), у фе но мен „по ли тич ке ми ми кри је“ по др жан 
по себ ним ме ха ни зми ма „акро ба ти ке ума“.

Феномен„кетман“утумачењуЧеславаМилоша

Сту ди ју фе но ме на „кет ман“ је, од мах по об ја вљи ва њу 1953. 
го ди не у Па ри зу, од ба ци ло пољ ско јав но мне ње, ка ко у зе мљи, та-
ко и у еми гра ци ји. Пр ви су ауто ра осу ди ли због ан ти ко му ни зма, 
дру ги због „крип то ко му ни зма“.7) Пред ана те мом је би ла ба зич на 

5) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 67-68.
6) Le o ni di as Don skis, Modernity in crisis: adalogueon the cultureodbelonging, Pal gra ve 

Malc mil lan, Ho un mils Ba sing sto ke, Hampshi re, RG21 6XS, 2011, str. 61-62.
7) Јан да, М., „Ко то та мо кет ма ни“, Република
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те за де ла да је ко му ни зам у Пољ ској имао моћ за ро бља ва ња умо ва, 
од но сно да се ње го ва моћ над умо ви ма ни је за сни ва ла ис кљу чи во 
на те ро ру и стра ху, ка ко се сма тра ло и ме ђу ко му ни сти ма и ме ђу 
ан ти ко му ни сти ма8). Ти ме је аутор до шао у спор са вла да ју ћим ми-
шље њем  ко је је ми ни ма ли зи ра ло ути цај то та ли тар но-ко му ни стич-
ке иде о ло ги је на свест пољ ских ин те лек ту а ла ца.

Бу ду ћи да се у свом де лу фо ку си рао на скри ве ну пси хо ло шку 
ди мен зи ју ста љи ни зма, Че слав Ми лош га је при род но са гле да вао 
као об лик вла да ви не за сно ва не на ма ни пу ла ци ји, не ис кљу чу ју ћи 
при том ни си сте мат ско при су ство те ро ра то та ли тар ног си сте ма, 
ка ко су мно ги ту ма чи ли фо кус ауто ро вог при сту па. У том сми слу 
ње го ви уви ди је су на ли ни ји схва та ња ста љи ни зма као „об ли ка то-
та ли тар ног ин те лек ту ал ног на си ља“ ко је је Ни ко ла Ми ло ше вић 
по ну дио као не ку вр сту ко рек ци је и до пу не ауто ро вог, од но сно ни-
су у не скла ду са те зом да „кет ман“ не мо же би ти са мо осо бе ни вид 
по ли тич ке ма ни пу ла ци је, већ је по ја ва ко ја ука зу је на по сто ја ње 
ин тен зив не по ли тич ке при ну де, из ван ко је се те шко мо же и за ми-
сли ти. 9) Ми ло ше вић, ме ђу тим, ипак у ауто ро вом при сту пу ви ди 
ко ле ба ње ко је за вр ша ва ва у пре ва зи зна ча ја ко ји је у по став ци до-
би ла ма ни пу ла ци ја у од но су на те рор. Ми шље ња смо да је Че слав 
Ми лош имао у ви ду и ма ни пу ла ци ју и по ли тич ку при ну ду, што се 
ја сно ви ди на ме сти ма у де лу ко ја го во ре о де пор та ци ја ма, хап ше-
њи ма и по ли тич кој по ли ци ји. 

Ус по ста вља ју ћи па ра ле лу из ме ђу ислам ског и ко му ни стич ког 
„кет ма на“, Ми лош је ис та као да ста љи ни стич ка ре пре си ја сте пе-
ном при ну де над ма шу је ислам ски и пер си ји ски ре жим у ко јем је 
Го би но от кри вао  ње го ве по ја ве. То је по ауто ру и глав на раз ли ка 

8) Би сер ка Рај чић у члан ку „За ро бље ни ум или стро го кон тро ли са на књи жев ност“ (Књи
жевнареч, Бе о град 1985, бр. 269) го во ри о то ме шта је прет хо ди ло пи са њу Заробљеног
ума, ка кве су би ле ре ак ци је ко ле га пи са ца у Пољ ској и у еми гра ци ји, нај пре на од лу ку 
Че сла ва Ми ло ша да на пу сти зе мљу, а он да и на Заробљениум. Текст са др жи ин фор ма-
ци је ко ри сне за раз у ме ва ње Ми ло ше вог де ла., па и  по дат ке о то ме то ко се кри је иза 
Ал фе, Бе те, Га ме и Дел те.  У књи зи „Ауто би о гра фи ја на че ти ри ру ке“,  Је жи Гје дројћ, 
ма да ис ти че да је За ро бље ни ум зна чај но де ло, сма тра га „ла жном књи гом“ ко ја је кре-
и ра ла мит кет ма на, док се у ства ри ра ди ло о обич ном стра ху и опор ту ни зму. На ве де-
но пре ма, Ро сић, Љ., „За ро бље ни ум Че сла ва Ми ло ша у Срп ској пу бли ци сти ци“, Сто
годинаполонистикеуСрбији, збор ник ра до ва са ју би лар ног на уч ног ску па, Ка те дра 
за сла ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Сла ви стич ко дру штво 
Ср би је, Бе о град, 1996.

9) Ми ло ше вић, Н., нав. де ло, стр. 296, 311, 333-334.; Ро сић, Љ, „За ро бље ни ум Че сла ва 
Ми ло ша у срп ској пу бли ци сти ци“, СтогодинаполонистикеуСрбији, збор ник ра до ва 
са ју би лар ног на уч ног ску па, Ка те дра за сла ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, Сла ви стич ко дру штво Ср би је, Бе о град, 1996.
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име ђу „кет ма на“ исла ма и „кет ма на“ 20. ве ка;  ка ко на во ди: „сме-
лост до ко је се упу штао ислам ски је ре тик Са дра, мо ра ла би у Евро-
пи за ње га бр зо да се за вр ши“. Чак и по ред ове раз ли ке, аутор у 
на род ним де мо кра ти ја ма зе ма ља под  до ми на ци јом Со вјет ског Са-
ве за ви ди све оп шту при ме ну „кет ма на“ у ње го вим пре ци зни јим и 
стро жим фор ма ма.  

Нај ве ће зло то та ли та ри стич ког си сте ма Че слав Ми лош ви-
део је упра во у „за ро бља ва њу умо ва“, де струк тив ном иде о ло шком 
при ти ску вла сти у про јек ту ства ра ња „но вог чо ве ка“, под ко јим је 
спо ља шња и уну тра шња кон тро ла ми сли и осе ћа ња до сти гла раз-
ме ре са мо у ни ште ња ума. У том сми слу ова вр ста по ро бља ва ња љу-
ди из ну тра ука за ла се ауто ру као стра шни ја од фи зич ког те ро ра.  

Не при ко сно ве ност „Но ве Ме то де“, вул гар них уопро шће ња 
по став ки фи ло зоф ске ори јен та ци је ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма, 
и „Но ве Ве ре“ као то та ли тар не иде о ло ги је  ство ре не на тим упро-
шће њи ма – ста љи ни стич ке, иде о ло шке ва ри јан те марк си зма; све-
при сут на ко му ни стич ка про па ган да као ин сти ту ци о на ли зо ва но 
ла га ње, као по де ла љу ди на „ло јал не“ и „от пад ни ке“; ома со вље-
ни фа на ти зам „но вих вер ни ка“ и пот ка зи ва ча, стрикт на цен зу ра и 
ауто цен зу ра под сте гом „вас пи та ња но вог чо ве ка“, ор ке стри ра ње 
јав них ак тив но сти у ат мос фе ри све оп ште не си гур но сти и стра ха 
пред те ро ром све моћ не вла сти (хап ше ња, де пор та ци је у рад не ло-
го ре), ка рак те ри сти ке су жи во та у Пољ ској под ко му ни змом, ко је је 
аутор апо стро фи рао. У та квим при ли ка ма се,  уз „Мур ти-Бинг“,10) 
као по ја ву ма сов не са мо хип но зе, при род но мо рао ја ви ти и „кет-
ман“, као дру ги, ње му у ве ли кој ме ри су про тан ме ха ни зам од бра не 
иден ти те та – под ва ја ње; пси хо ло шка по ја ва са мо ма ни пу ла ци је у 
ци љу оп стан ка, кри во тво ре ње вла сти тог иден ти те та за јав ност; по-
ли тич ка ми ми кри ја и дру штве на игра дво лич но сти и са мо ма ски ра-
ња. Док се при хва та њем „мур ти бин ги зма“ ум за ро бља ва не све сно 
про це си ма ин док три на ци је, „кет ман“, ру ко во де ћи се по тре ба ма 
ма ски ра ња  во ди све сном за ро бља ва њу ума.

Удру же но деј ство „кет ма на“ и  „Мур ти-Бин га“ пред ста вља са-
мо је дан од од го во ра на сло же но пи та ње кон вер зи је, мо гућ но сти да 
већ фор ми ра ни љу ди по ста ну при ста ли це ста љи ни зма, при ла го де 

10) Тер мин „Мур ти-Бинг“ аутор је  по зај мио из ро ма на Ста ни сла ва Иг на ци ја Вит кје ви ча 
„Не за си ће ност“ у ко јем је то име за пи лу ле ко је ор ган ским пу тем пре но се нов по глед 
на свет ко ји усре ћу је љу де, осло ба ђа ју ћи их њи хо ве до та да шње при ро де, бри га и на зо-
ра. Ове пи лу ле сим бо лич но озна ча ва ју моћ ма ни пу ла ци је,од но сно опе ри са ње ве штач-
ком ди ја лек ти ком (ди ја лек тич ким ма те риј ли змом) ко ја ане сте зи ра умо ве љу ди.
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се усло ви ма ко ји су им би ли са свим стра ни. У ту ма че њу Че сла ва 
Ми ло ша, про цес „ста љи ни за ци је ин те лек ту а ла ца“ от кри ва се као  
про дукт функ ци о нал не сим би о зе иде о ло шке ма ни пу ла ци је, са мо-
са зре ва ња и спе ци фич не ком би на ци је ни хи ли зма, ли це мер ја и те-
ро ра.“11)

Интелектуалац–архикетман

Де ло ва ње си ла „Мур ти-Бин га“ и „кет ма на“ у сло же ном спле ту 
раз ли чи тих окол но сти ко је во де за ро бља ва њу ума, Че слав Ми лош 
при ка зао је по сред ством па ра диг ма тич них пор тре та че ти ри пољ-
ска пи сца, и у слу ча ју сва ког од њих у спе ци фич ном са деј ству. Сту-
ди ја „кет ма на“ да та је у ли те ра ри зо ва ној фор ми би о гра фи ја че ти ри 
пи сца под сим бо лич ним, обез ли ча ва ју ћим име ни ма Ал фа, Бе та, 
Га ма и Дел та; она са др жи ана ли зу окол но сти, раз ло га и по во да, 
као и по сле ди ца сва ке од  вр ста „кет ман ства“, ка ко за оног ко не по-
сред но прак ти ку је „кет ман“, та ко и за дру штво у це ли ни. Ана ли зу 
сло же них пси хо ло шких мо ти ва ци ја де гра ди ра ју ћих про ме на кроз 
ко је су пи сци про шли и као умет ни ци и као љу ди, аутор до пу њу је 
син те ти зу ју ћим освр ти ма на вре ме у ко јем су се ти пре ло ми од и-
гра ли, у ра спо ну од го ди на пред Дру ги свет ски рат, пре ко рат них 
вре ме на до пе ри о да по сле рат ног пот па да ња Пољ ске под ста љи ни-
стич ки ре жим Со вјет ског Са ве та.

Иде о ло шки пу те ви и стран пу ти це оп стан ка че ти ри пољ ска 
књи жев ни ка ко ји су их во ди ли у „кет ман“, вр то гла ве мен тал не 
акро ба ци је ко ји ма су ус пе ли да одр же при вид пре о бра ће но сти 
„Но вом Ве ром“ и „Но вим Ме то дом“, те су у ста љи ни стич ким вре-
ме ни ма не са мо оп ста ли не го и до шли у по сед за вид ног дру штве-
ног ста ту са, ма те ри јал не обез бе ђе но сти, па и по ли тич ке мо ћи (де-
ло ва ње пи сца Га ме као чо ве ка по ли тич ке по ли ци је), са гле да ва ни 
су у те сној по ве за но сти са њи хо вим дру штве ним и по ли тич ким 
кон тек стом, „исто риј ским тре нут ком“. Ти ме је фе но мен са вре ме-
ног „кет ма на“ осли кан кроз сло же ни сплет  ње го вих пси хо ло шких, 
со ци јал них, по ли тич ких и кул ту ро ло шких  ис хо ди шта.  

За раз ли ку од ма сов ног „кет ма на“ ко ји се до и ма као за и ста ну-
жан за оп ста нак  (нпр. из ла зак љу ди на из бо ре у пољ ском по гра-

11) Се кељ, Л.,  Књижевнареч, Бе о град, 1986, бр. 285, нав. пре ма Ро сић, Љ., Ро сић, Љ., 
„За ро бље ни ум Че сла ва Ми ло ша у Срп ској пу блиц сти ци“, Стогодинаполонистикеу
Србији, збор ник ра до ва са ју би лар ног на уч ног ску па, Ка те дра за сла ви сти ку Фи ло ло-
шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Сла ви стич ко дру штво Ср би је, Бе о град, 1996.
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нич ном кра ју под со вјет ском ко му ни стич ком оку па ци јом са мо због 
пе ча та ко ји се при том до би ја у па со шу, а чи је од су ство ства ра по-
до зре ње вла сти), у слу ча ју че тво ри це пи са ца пре би се мо гло го во-
ри ти о по ступ ном за па да њу у по ли тич ку зам ку у ко јој је сва ка но ва 
уло га зна чи ла и све ве ће бри са ње се бе. Пу ко ти на све сти кроз ко ју 
је, упр скос дис тан ци, „Мур ти Бинг“ де ло вао на умо ве че тво ри це 
пи са ца, би ла је исто вре ме но и прет по став ка вр хун ске уме шно сти  
прак ти ко ва ња „кет ма на“. 

Сaвремени „кет ман“ у спо ју са „Мур ти-Бин гом“, оли чен у 
из бо ри ма, од но сно по на ша њу че тво ри це пи са ца, при ка зан је као 
про дукт по тре бе ин те лек ту а ла ца да „бу ду у слу жби“, да „бу ду ко-
ри сни“; са том ба зич ном мо ти ва ци јом сва ко од њих вра тио се у 
Пољ ску, на кон по рат них лу та ња по Евро пи и Ру си ји. Ка ко ци нич но 
по ен ти ра аутор, ни је дан но ви нар ни је у ста њу да та ко до бро слу жи 
не кој ства ри као пи сац ко ји за со бом има пе ри од не ко ри сти љу би-
вог књи жев ног ра да.

 Рат на стра да ња и обе сми шље ња до та да шњих ве ро ва ња, етич-
ких и иде о ло шких/по ли тич ких уве ре ња, до не ла су рав но ду шност, 
пра зни ну и ап сурд из ко јих је је ди ни ис ко рак био „би ва ње у ма си“, 
без об зи ра на то што „се ља ци ко ји за ко па ва ју злат ни ке и слу ша-
ју стра ни ра дио, на да ју ћи се да ће их рат осло бо ди ти од ула ска у 
кол хо зе“ си гур но ни су ви де ли са ве зни ка у ре жим ски ан га жо ва ном 
ин те лек ту ал цу. 

„Мур ти бин ги зам“, као деј ство при влач но сти јед ног све о бу-
хват ног си сте ма иде ја и јед ног је зи ка пој мо ва (ди ја лек тич ког ма-
те ри ја ли зма), учи нио је фи ло зо фи ју по но во ути цај ном на жи вот. 
На су прот ап сур ду по сто ја ња, ста ја ла је те за да ни шта не при па да 
чо ве ку, већ исто риј ској фор ма ци ји ко ја га је ро ди ла. У тој по став ци 
ин те лет ку а лац се по ка зи вао као оте ло вље на си ла инер ци је, упра во 
за то што је под ле гао илу зи ји да је са мо свој, не би ва ју ћи ни у че му 
свој. 12)  Ауто но ми ја пи шче вог по гле да на свет би ла је под зна ком 
пи та ња.

Страх од ми шље ња на соп стве ни ра чун, као још јед на од мо ти-
ва ци ја за ан га жо ва ње пи са ца у ста љи ни стич ком ре жи му ни је јед-
но став но страх од опа сних за кљу ча ка, већ страх од соп стве не ја ло-
во сти. Пи сци су по ста ли умет нич ки не си гур ни по ста вља ју ћи се би 
пи та ње ко је су већ не бро је но пу та чу ли и про чи та ли: „Мо же ли 
се пи са ти до бро и раз ми шља ти пра вил но ако се не пло ви је ди ном 

12) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 20-21.
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стру јом ко ја је ‘реална’  ?“. Убе дљи во ар гу мен ти са ње из ве ште них 
те о ре ти ча ра со ци ја ли стич ког ре а ли зма ства ра ло је при ти сак на пи-
сце да књи жев на де ла има ју „обра зло же ње у вре ме ну“. Ко нач но, 
мо ти ва ци ја за ан га жо ва ње пи сца ле жи и у пер ци пи ра ном успе ху 
чи та вог си сте ма, пре ци зно сти рас пра ва ко је се во де, „до ви тљи во-
сти ла жи увек не го ва не са зр ном исти не“, успе шно сти те ро ра, ве-
ли кој ма си при ста ли ца на свим кон ти нен ти ма, из ве сно сти овла да-
ва ња чи та вим све том. 13)

Пре лаз са кри тич ког ре а ли зма у ко јем је би ло мо гу ће ба лан си-
ра ти на иви ци из ме ђу „кет ма на“ и „Мур ти- Бин га“, на фа зу со ци ја-
ли стич ког ре а ли зма, ка да је би ло нео п ход но узи ма ње „Мур ти-Бин-
га“ у це ли ни, на „до ба стро го сти и пре ци зно сти“ у ко ме ни је би ло 
до вољ но пи са ти на ука за не те ме већ и на ука за ни на чин, зна чио је 
за пи сце бол но ра ста ја ње са не ка да шњим со бом. Опи су ју ћи мо-
ти ве де ло ва ња љу ди су о че них са све шћу о не ми нов но сти из бо ра 
из ме ђу фи зич ког и ду хов ног уми ра ња – као пре по ро да на уна пред 
де фи ни сан на чин, Че слав Ми лош раз ви ја ути ску уче ство ва ња у 
спек та клу ко лек тив не хип но зе. Аутор хва та, афе тив не на бо је ко-
ји на ди ла зе по чет ну кет ман ску кал ку ла ци ју, уну тра шње пре ло ме и 
ла га не пре да је. 

На су прот из ло же но сти стал ном де ло ва њу „Мур ти-Бин га ко ја 
ути че на сма њи ва ње дис тан це и по су ста ја ње от по ра пре ма но вом 
и мр ском  иде о ло шком и по ли тич ком по рет ку, „кет ман“ по чи ва на 
ре а ли зо ва њу се бе упр кос не че му и као та кав са др жи у се би здрав 
по рив ка уну тра шњој по бу ни ко ја под ра зу ме ва по сто ја ње уну тра-
шњег сре ди шта, у име ко јег се ре а ли зу је. У том сми слу „кет ман“ 
се до и ма као као дру штве ни оби чај ко ји ни је ли шен вр ли на. Те вр-
ли не Че слав Ми лош илу стро вао је кроз раз ли ку из ме ђу по зи ци ја 
за пад них и ис точ них ин те лек ту а ла ца, од но сно ко му ни ста. 

Ду хов ни и осе ћај ни жи вот за пад них ин те ле ту а ла ца пре ви ше 
је рас пр шен, „све што ми сле и осе ћа ју ис па ра ва се у не из мер но 
про стран ство. Сло бо да је за њих те рет. Ни ка кви за кључ ци до ко јих 
до ла зе ни су за њих оба ве зу ју ћи.“ Нај срећ ни ји у том сми слу су они 
ко ји су по ста ли ко му ни сти и ко ји се, по пут сво јих ис точ них исто-
ми шље ни ка, об ли ку ју уда ра ју ћи о зи до ве уре ђе ња у ко ме жи ве. От-
пор је тај ко ји их од ре ђу је. За пад ни и ис точ ни зи до ви, ме ђу тим, ни-
су исти, под вла чи Че слав Ми лош, по ен ти ра ју ћи ову те зу при ка зом 
су сре та ис точ ног и за пад ног при ста ли це „Цен тра“. Мо рал ни гнев 

13) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 26.
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и оду ше вље ње за пад ног дру га за ис точ ног пред ста вља не до сти жан 
лук суз мо рал не удоб но сти, на кон све га што је пре жи ве ла ње го ва 
„ве ра“.  Ли шен пра вих уви да у те жи ну зи до ва ко ји оки ва ју ег зи-
стен ци ју у зе мља ма ис точ ног ко му ни зма, а има ју ћи у ви ду го ре на-
ве де не пред но сти  от по ра ко ји од ре ђу је, Па бло Не ру да је упра во и 
мо гао из ја ви ти да ви ше во ли да има по сла са ин те ли гент ним ђа во-
лом не го са иди о том.14)   

На кра ју овог де ла из ла га ња, на ме ће се пи та ње да ли су ин те-
лек ту ал ци за и ста тај дру штве ни еле мент ко ји је, уз не ко ли ци ну из-
у зе та ка у ви ду ди си дент ских све та ца, увек био пре ви ше спо со бан 
да се адап ти ра. Ако је ин те ли ган ци ја та сна га ко ја је исто риј ски 
из бо ри ла уло гу кри тич ке јав но сти у дру штву, ка ко он да та адап та-
ци ја би ва то ли ко  успе шна да по ста је ком фор ми зу ју ћа дру штве на 
сна га ко ја одр жа ва по ре дак? Ин те лек ту ал ци су од у век би ли су ви-
ше уве ре ни у про фет ски сми сао сво је дру ште ве не уло ге, као што 
су од у век би ли су ви ше за ви сни од нај и зда шни јег ме це не – др жа ве.

Кетман:основневрсте

 Бу ду ћи да се дво лич ност ко ја му ле жи у осно ви мо же ис по-
ља ва ти спрам раз ли чи тих са др жа ја, од но сно сфе ра жи во та, иде-
о ло шких по став ки, прак си, вред но сти и про бле ма од оп ште ре ле-
вант ног зна ча ја, „кет ман“ пред ста вља је дан плу рал ни фе но мен; а 
број ње го вих мо гу ћих ва ри јан ти го то во да је нео гра ни чен. Че слав 
Ми лош из дво јио је сле де ће фор ме са вре ме ног иде о ло шког„кет ма-
на“ ко је је из не дри ло ста љи ни стич ко до ба : на ци о нал ни „кет ман“; 
„кет ман“ ре во лу ци о нар не чи сто те; естет ски „кет ман“; „кет ман“ 
про фе си о нал ног ра да; ме та фи зич ки „кет ман“ и етич ки „кет ман“.15)

На ци о нал ни „кет ман је у зе ма ља ма под до ми на ци јом Со вјет-
ског Са ве за био из у зет но рас про стра њен чак и у пар тиј ском вр ху. 
То аутор об ја шња ва чи ње ни цом да је у усло ви ма у ко ји ма је на ци-
о нал ни пут у со ци ја ли зам од ба чен, „кет ман“ оних ко ји во ле сво ју 
зе мљу, а ко ји ма је за бра ње но да сла ве сво ју кул тур ну по себ ност, 
пре све га ди рек тан и емо ци о на лан. Та ко се јав но кли ца ло до стиг-
ну ћи ма Ру си је у свим обла сти ма, док се тај но пре зи ра ла као „вар-
вар ска“ зе мља. Уну тра шњи кон фликт по ти цао је из ко ли зи је но ве 
иде о ло ги је и ро до љу бља, због док три нар ног при хва та ња ну жно-

14) Ми лош, Ч., нав. де ло,  стр. 236.
15) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 69-88.



сти рас ки да са ло јал но шћу пре ма на ци ји и вла сти тој др жа ви, а ти-
ме и пре ма ње ној про шло сти пу ној жр та ва и на по ра су на род ни ка 
ко ји су те жи ли одр жа ва њу не за ви сно сти“; пре ма кул ту ри Евро пе 
ко ју је род на зе мља ба шти ни ла.16)  

„Кет ман“ ре во лу ци о нар не чи сто те мо гао би се све сти на жал 
за „све том ва тром“ из вор не док три не Ле њи но вог до ба, чи ји је сим-
бол био пе сник Ма ја ков ски, а чи ја је смрт озна чи ла крај епо хе обе-
ле же не про цва том кул ту ре, књи жев но сти, по зо ри шта и му зи ке. С 
јед не стра не по сто ји свест да је све та ва тра при га ше на, „ко лек ти-
ви за ци ја је спро ве де на на не ми ло ср дан на чин, у ло го ри ма при сил-
ног ра да по ги ну ли су ми ли о ни гра ђа на (...) књи жев ност под ути ца-
јем на ме та них те о ри ја по ста ла је плит ка и без бој на, уни ште но је 
сли кар ство, а ру ско по зо ри ште (...) ли ше но је сло бо де екс пе ри мен-
ти са ња, на у ка је пот чи ње на ди рек ти ва ма од о зго“; с дру ге стра не, 
по ја ва пре ве ја ног ти ра ни на, ко ји се мр зи због зло де ла ма сов них 
чист ки и пре тва ра ња ин те ли ген ци је у по вла шће не ла ке је, до и ма 
се као нео п ход на у из у зет ној исто риј ској си ту а ци ји од у пи ра ња на-
ци зму. Та кав „кет ман“, ши ро ко је прак ти ко ван у Ру си ји у вре ме 
Дру гог свет ског ра та и у ста љи ни стич кој Пољ ској и, ка ко то ве што 
по ен ти ра аутор, пред ста вља сво је вр сни „пре по род јед ном већ раз-
о ча ра не на де“. 17)

Естет ски „кет ман“ очи ту је се у при сту пу чо ве ка до брог уку са 
ко ји не тре ти ра озбиљ но ре зул та те зва нич ног при ти ска у кул тур ној 
обла сти, иако пи ше ла ска ве ре цен зи је по на ло гу. Та ко он кон зу-
ми ра ње про ду ка та од ба че не „бур жо а ске“умет но сти у свом „лук су-
зу при ват но сти“, ис ку пљу је оче ки ва ним про па ганд ним ефек ти ма 
сво га ра да. У си вој и мо но лит но си ро ма шној го ми ли у спољ ном 
све ту, ру ко во ђен стра хом ко ји па ра ли ше ин ди ви ду ал ност, чо век 
до брог уку са те жи пак да у по кре ти ма, оде ва њу и из ра зи ма ли ца 
бу де што слич ни ји „про сеч ном ти пу“, сте ре о ти пу „окру гле же не“ 
и „ква драт ног му шкар ца“.18)

Кет ман про фе си о нал ног ра да очи ту је се у зва нич ном кла ња њу 
ин те ле ту ал ца не на уч ним ука зи ма, као из ра зу ра ци о нал ног при хва-
та ња не ми нов но сти ко је на ме ће ак ту ел на по ли тич ка ствар ност, с 
ци љем одр жа ња сво је „на уч не ла бо ра то ри је“; јер „ре зул та ти по-
стиг ну ти у име не се бич ног ис тра жи ва ња исти не је су трај ни, а по-

16) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 27.
17) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 72-73.
18) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 74. 
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ли тич ка га ла ма про ла зи.“ По вла че ћи се све ду бље у сво ју ла бо-
ра то ри ју, уче ни љу ди ви ше ни су спо соб ни за ди ја лог, ни ти су у 
по зи ци ји за во ђе ње на уч не, не ко му ни стич ке рас пра ве, али су за то 
укљу че ни у но ве ак тив но сти: пи са ње књи га за де цу, исто ри о граф-
ске ре кон струк ци је дав них вре ме на и пре во ди лач ки рад. Ухва ће ни 
у зам ку сва ко днев ног жи во та, ин те лек ту ал ци су бли ми ра ју сво је та-
лен те у би ло ком на по ру ко ји се до и ма као аутен ти чан. 19)

Ме та фи зич ки „кет ман“ ја вља се на ро чи то у зе мља ма са ка то-
лич ком про шло шћу по пут Пољ ске и по чи ва на „од ло же ном уве ре-
њу у ме та фи зич ко на че ло све та“. Чо век ко ји се др жи ме та фи зич ког 
„кет ма на“ „сма тра епо ху у ко јој жи ви ан ти-ме та фи зич ком, зна чи 
та квом у ко јој због по себ них узро ка ни ка ква ме та фи зич ка ве ра не 
мо же да се ис по љи“. Сто га он не пре же од по ма га ња „Но ве Ве ре“, 
али не от кри ва сво ју ве за ност за „Тај ну“. Та ко не ки пра во вер ни 
ка то ли ци слу же у по ли ци ји без бед но сти од ла жу ћи свој ка то ли ци-
зам, а не ки „ка то ли ци- ро до љу би“, као по пу стљи ви у по ли тич ким 
пи та њи ма ула зе у дво знач не игре са вла да ју ћи ма. 20)

Етич ки „кет ман“ одр жа ва кон такт са скри ве ним и сло же ним 
етич ким те жи штем по је дин ца, док исто вре ме но у јав но сти под ра-
зу ме ва при хва та ње ети ке „Но ве Ве ре“ и ње ног иде о ло шки ути ли-
та ри зо ва ног кон цеп та до бра за сно ва ног на кул ту за јед ни це;  пре ма 
ко јем је „до бро је све што слу жи ин те ре си ма ре во лу ци је, а зло све 
што тим ин те ре си ма сме та“. Вас пи та ње „но вог чо ве ка“ под ра зу-
ме ва на ме та ње оних вред но сти и  пра ви ла у од но си ма ко ји по ма жу 
со ци ја ли стич кој из град њи. „Но ви чо век“ као нор му свог по на ша-
ња при зна је ис кљу чи во до бро ве ћи не, а пот ка зи ва ње као вр ли на 
до брог гра ђа ни на под сти че „страх свих про тив сви ју“. Пу ри тан ски 
мо рал на ла же аске зу у пар тиј ском вр ху, док се „љу ди ору ђа“ под-
сти чу у њи хо вим не у ме ре но сти ма као јем ству по слу шно сти.21)

Етич ки „кет ман“ на ста је из спо зна је да ети ка ло јал но сти пре ма 
ве ћи ни има мно ге сла бе стра не и, ка ко ис ти че Че слав Ми лош, ни је 
ре дак ни ме ђу ви со ким пар тиј ским функ ци о не ри ма, спрем ним да 
хлад но крв но спро во де ма сов не од ма зде над не при ја те љи ма ре во-
лу ци је, а ко ји су не рет ко у лич ним од но си ма по ште ни ји од љу ди 
ко ји не гу ју по је ди нач ну ети ку, чи ме на док на ђу ју сво ју су ро вост. 22)

19) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр.  77;   Ba e hr, P., HanahArendt,totalitarianismandthesocial
science, Stan ford Uni ver sity Press, Stan ford, Ca li for nia, 2010,  стр. 60.

20) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 79-80.
21) Ми лош,Ч., нав. де ло, стр, 82-83.
22) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 84
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У зе мља ма на род не де мо кра ти је у ко ји ма је ети ка хри шћан-
ства деј ство ва ла ве ко ви ма и та ко за др жа ла при мат над не дав но 
уве де ном ети ком „Но ве Ве ре“, етич ки „кет ман“ је дан је од нај ја-
чих. Не пред ви љи вост по ја ве етич ког „кет ма на“ до во ди до то га да 
се код оних у ко је би тре ба ло нај ви ше сум ња ти ја вља ло јал ност 
пре ма при ја те љи ма и не по зна тим љу ди ма, а бо ле сни на чи ни пот ка-
зи ва ња код оних ко ји по на ша њем да ју нај ма ње раз ло га да се у њих 
по сум ња. Свој ство не пред ви дљи во сти етич ког „кет ма на“ оте жа ва 
кон тро лу над умо ви ма гра ђа на; с об зи ром на мно штво си ту а ци ја у 
ко ји ма мо же да се при ме ни, то ли ко је рас про стра њен да че сто из-
ми че сред стви ма при ти ска. 23)  

Ана ли зи ра ју ћи сва ки од го ре на ве де них фор ми „кет ма на“, Че-
слав Ми лош је из бе га вао да ја сно ка же на ко га тач но ре фе ри ра ју 
ње го ва од ре ђе ња, да ли су то рад ни ци, се ља ци, сред ња кла са ин те-
лек ту а ла ца, или рад нич ка кла са ин те лек ту а ла ца, јер ни је же лео да 
фе но мен „кет ма на“ ве же за хо мо ге ну ма су; али је за то по ну дио ми-
ну ци о зну ана ли зу окол но сти, раз ло га и по во да, као и по се ди ца сва-
ке од на ве де них вр ста кет ман ства, ка ко за оног ко их не по сред но 
при ме њу је та ко и за дру штво у це ли ни. На и ме, ду го го ди на прак-
ти ко ва но из ну ђе но по да ни штво, од но сно кет ма ни са ње гра ђа на у 
од но су пре ма вла сти и ши ре у дру штве ним ин тер ак ци ја ма уоп ште, 
по ста је трај ни је обе леж је дру штве ног жи во та. У  том кљу чу тре ба 
чи та ти ауто ро ву опа ску  да је емо ци о нал ни жи вот ма са очи то вао 
је огром ну на пе тост мр жње ко ја се не мо же об ја сни ти са мо еко-
ном ским узро ци ма и ко ја је кри ла из не на ђе ња и број не опа сно сти. 
„Мр зе ли су се ља ци ко ји су до би ја ли зе мљу; мр зе ли су рад ни ци и 
чи нов ни ци ко ји су сту па ли у Пар ти ју, мр зе ли су чла но ви ле гал не 
Со ци ја ли стич ке пар ти је, ко ја је до би ла но ми нал ни удео у вла да ви-
ни, мр зе ли су пи сци ко ји су ра ди ли на об ја вљи ва њу сво јих ру ко-
пи са.“24) 

Кетман:социјалнопсихолошкикомплекс

Иако се фе но мен „кет ман“ пре вас ход но схва та као по ли тич ка 
ми ми кри ја из ну жде, од но сно си стем ре а го ва ња на по ли тич ку ре-
пре си ју, он ком плек сно шћу сво је со ци јал но-пси хо ло шке ди мен зи је 
на ди ла зи ка те го ри ју по ли тич ког по на ша ња (скри ве ног по ли тич ког 

23) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 85.
24) Ми лош, Ч., нав. де ло, стр. 167-168, 208.
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не сла га ња), бу ду ћи да фи гу ри ра у обла сти ма мен тал не и ин те лек-
ту ал не акро ба ти ке кри во тво ре ња вас ти тог иден ти те та, за хва та ју-
ћи та ко не са мо све сну већ и не све сну ра ван чо ве ко ве мо ти ва ци је, 
од но сно и јав ну и при ват ни сфе ру ње го вог жи во та. Сам Че слав 
Ми лош ис та као је у ве зи са сво јим при сту пом про бле му „кет ма на“ 
да је по ли тич ки аспект са мо спо ља шњи и да је у ства ри реч о не кој 
вр сти ан тро по ло шке или со ци о ло шке сту ди је.

 Об је ди њу ју ћи у се би по зи ци ју не мо ћи и осе ћај су пер и ор но-
сти, фе но мен „кет ман“ очи ту је сво је вр сну пси хо ло шку про тив реч-
ност. На и ме, „кет ман“ с јед не стра не пред ста вља по след ње при-
бе жи ште пред си лом, од бра ну го лог жи во та, до сто јан ства и не ког 
сми сла по сто ја ња у не мо ћи;  с дру ге стра не, ка ко ис ти че Го би но 
а Че слав Ми лош про бле ма ти зу је, прак ти ко ва ње „кет ма на“ као си-
му ли ра не ло јал но сти пру жа осе ћај ин те лек ту ал ног за до вољ ства и 
мо рал не су пер и ор но сти над об ма ну тим; јер са мо ин те лек ту ал но 
смео и вешт чо век, до вољ но лу кав и опре зан, мо же се упу сти ти у 
ову опа сну игру и оп ста ти у њој, бу ду ћи да нај ма њи пре вид мо же 
во ди ти раз от кри ва њу.  

Кри во тво ре ње мен тал ног жи во та пред очи ма јав но сти, ве ли ко 
је оп те ре ће ње за дух, оно „бру си“ ин те лект и „му чи мо рал ну има-
ги на ци ју“, зах те ва ства ра ње но вог во ка бу ла ра мо ра ла, по ли ти ке и 
кул ту ре, ка ко би се оп ста ло у ат мос фе ри стал не опа сно сти и не-
пре кид не глу ме ко ја зах те ва буд ност ума.25) Ка ко ис ти че аутор, опи-
су ју ћи уну тра шњи кон фликт у пи сцу под име ном Ал фа, про ме на 
сти ла и са др жа ја књи ге не мо гу ћа је без про ме не лич но сти. 

По нос и за до вољ ство оно га ко за не во љу упра жња ва „кет ман“ 
ствар је по себ не вр сте ра ци о на ли за ци је; ка ко ис ти че Ни ко ла Ми-
ло ше вић, „пси хо ло шки ло гич но из гле да то што је при хва тљи ви-
је  да сво је по ли тич ко по на ша ње про ту ма чи као ре зул тат из ве сне 
ауто ма ни пу ла ци је не го као ре зул тат при ти ска ко ме је био из ло жен 
у ат мос фе ри те ро ра“. 26)

 Ап со лут на власт ко ја се оства ру је у то та ли тар ним си сте ми ма 
мо но пи зу је сво јим де ло ва њем  ка ко јав ну та ко и при ват ну сфе ру 
дру штва; пре ци зни је, у том по рет ку кон тро ле и над зо ра, јав на сфе-
ра пе не три ра при ват ну сфе ру, де фор ми шу ћи та ко и дру штве ни жи-

25) Le o ni di as Don skis, Modernity in crisis: adalogueon the cultureodbelonging, Pal gra ve 
Malc mil lan, Ho un mils Ba sing sto ke, Hampshi re, RG21 6XS, 2011, str. 63.

26) Ми ло ше вић Н., „Со ци јал на пси хо ло ги ја ста љи ни зма“, по го вор из да њу Заробљениум,  
253-335, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1985, стр. 271.
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вот и по је дин ца, ко ји не мо ћан и ли шен сва ке при ват но сти и ауто-
но ми је, гу би кон такт са са мим со бом. По сма тран у овом кон тек-
сту,  „кет ман“ се по ка зу је као је ди ни вид оп ста ја ња при ват но сти и 
тај но сти у то та ли тар ним си сте ми ма.27) Ако по ђе мо од по став ке да 
је „ре а ли зо ва ње се бе упр кос не че му“ ба зич на по зи ци ја „кет ма на“, 
на ме ће се пи та ње ка ко се у та ко оскуд ној и тај но шћу са пе тој при-
ват но сти под стал ним над зо ром уоп ште мо же сме сти ти то „све то“ 
је згро чо ве ко вог иден ти те та, бу ду ћи се он ства ра и оства ру је у дру-
штве ним ин тер ак ци ја ма; ка ко се и по ко ју це ну  очу ва ва, од но сно 
шта оста је од при ват но сти скрај ну те у пот пу ну тај ност, де фор ми-
са не стра хом и опре зом при сва ком кон такстy са њом. 

Ако оста ви мо по стра ни од бра ну го лог жи во та, што сва ка ко 
ни је био мо тив за „кет ма ни са ње“ че тво ри це пи са ца, по ста вља се 
пи та ње ко нач не до би ти од „кет ма на“. Шта осим тре нут не си гур-
но сти, ма три јал не збри ну то сти и про ла зне сла ве до би ја по ли тич ки 
по тро ши ви ин те лек ту а лац ко ји је од и грао уло гу ко ја му је на ме-
ње на, ве ру ју ћи да је пре све га играо сво ју уло гу? Сва ка ко не очу-
ва ње вред но сти свог „све тог сре ди шта“ ко је је из гу био чу ва ју ћи 
га на не це лис хо дан на чин, ула зе ћи у по ли тич ке зам ке кет ман ских 
ком про ми са. То ком ду го трај ног под ва ја ња у јав ном ко му ни ци ра њу 
и де ло ва њу, он гу би пси хо ло шку ко хе рент ност и мо рал но те жи-
ште, до жи вља ва уну тра шњи кон фликт или чак рас пад (са мо у би-
ство књи жев ни ка Бе те), чи ме се основ ни циљ по ду хва та „кет ман“ 
обе сми шља ва; осим ако се у свом пси хо па то ло шком „за и гра ва њу“ 
у уло гу ни је за до во љио по се ди ма мо ћи по ли тич ког по ли цај ца (пи-
сац Га ма као све моћ ник, „ди рек тор са ве сти“). 

Пси хо ло шка зам ка „кет ма на“ ја вља се као пар док сал на од ма-
зда за до бро од ра ђен глу мач ки за да так. Ка ко ис ти че аутор, „све сна 
глу ма, ако се спро во ди до ста ду го, раз ви ја оне од ли ке је дин ке ко-
ји ма се у свом глу мач ком ра ду она нај ра ди је слу жи“, те по је ди-
нац та ко чвр сто сра ста са сво јом уло гом да се не мо же раз ли ко ва ти 
шта је соп стве но а шта сте че но – она по ста је ње го ва дру га при ро-
да. То сра ста ње с уло гом има, ме ђу тим, и сво је по зи тив не ефек-
те, јер до но си сво је вр сно олак ша ње, омо гу ћа ва ју ћи да се сма њи 
на пе тост због стал не буд но сти ума.28) Та ко се вра ћа мо по став ци 
да је за вр хун ску ве шти ну „кет ма на“ по треб но за до ји ти се ма лом 

27) Le o ni di as Don skis, Modernity in crisis: a dalogue on the culture of belonging, Pal gra ve 
Malc mil lan, Ho un mils Ba sing sto ke, Hampshi re, RG21 6XS, 2011, str. 60.

28) Ми лош, Ч., Заробљениум, стр. 64.
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до зом „Мур ти-Бин га“, за рад убе дљи во сти,  ко ја, ме ђу тим, уз сву 
дис тан цу пре ма истом, ипак оства ру је сво је де ло ва ње на дух оно га 
ко ве ру је да са мо об ма њу је сил ни ка, од но сно ре а гу је из ну жно сти, 
ухва ћен у по ли тич ку клоп ку. Ова ква по став ка во ди нас про бле му 
чо ве ко ве пла стич но сти, од но сно ње них гра ни ца, као и пи та њу по-
сто ји ли ме ра при ла го дљи во сти пре ко ко је ве шти на „кет ма на“ до-
во ди у пи та ње сам сми сао ње ног прак ти ко ва ња, од но сно чи јим се 
пре ва зи ла же њем гу би мо рал на и пси хо ло шка оправ да ност са мог 
чи на. Ако је ну жност та ко ја уки да ме ру пла стич но сти, он да де фи-
ни ци ја ну жно сти по ста је пре суд на. Од ре ђе ње ну жно сти под ло жно 
је су бјек тив но сти про це не и ма ни пу ла ци ји, ма ко ли ко би ле ја сне 
раз ли ке из ме ђу фак тич ког те ро ра  и оно га што се са мо до жи вља ва 
као та кво. 

Дру штве ни сми сао по сто ја ња гра ни ца чо ве ко ве при ла го дљи-
во сти у те сној је ве зи са про бле мом од го вор но сти гра ђа на пре ма 
дру штву, од но сно њи хо вог уче шћа у ства ра њу иден ти те та за јед-
ни це у ко јој жи ве. У том по гле ду став Че сла ва Ми ло ша је ам би ва-
лен тан. С јед не стра не он се пи та шта би би ло „кад би се по ку ша-
ло жи ве ти без  при ти ска и без Кет ма на, иза зва ти суд би ну и ре ћи: 
Ако из гу бим, не ћу се бе жа ли ти?“, да би по том кон ста то вао да „ ако 
се мо же жи ве ти без на мет ну тог при ти ска, ако чо век мо же сам да 
ство ри соп тве ни со ло нац, он да ни је исти на да у чо ве ку не ма ни че-
га. То би био чин ве ре“. С дру ге стра не са свим је су прот ног сми-
сла  ње го ва гро теск на сли ка крај но сти чо ве ко ве при ла го дљи во сти: 
„Бр зи на и стал на про ме на су од ли ка про ме на, а чо век је пла стич но 
би ће, и мо же се за ми сли ти дан у ко ме ће од лик гра ђа ни на ко ји се бе 
по шту је би ти иде ње на че ти ри но ге, с не ком вр стом ша ре не пер ја-
ни це ко ју ће но си ти на зад њи ци“.29) 

Кетман:скривенаформанеслагања

У јед ном од нај кра ћих и нај оп шти јих од ре ђе ња фе но мен „кет-
ман“ од ре ђу је се као „умет ност ди си ми ла ци је“. Као спе ци фич ни 
мо дел пре жи вља ва ња  „кет ман“  је кроз сво ју исто ри ју при ме њи-
ва ла и ре ли гиј ска и фи ло зоф ска ми сао у усло ви ма ко ји их ни су 
то ле ри са ли. У том сми слу „кет ман“ се мо же са гле да ва ти и као 
„пре је ре тич ка, пре хе те ро док сна фор ма не сла га ња“, а исто ри ја фи-

29) Ми лош, Ч., нав. де ло стр. 39, 88.
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ло зо фи је или пре мо дер не ци ви ли за циј ске фор ме мо но те и зма као 
исто ри је уз ви ше них фор ми „кет ма на“. 30)  

Фе но мен „кет ман“ схва та се као пра ти лац су ко ба док три на, 
иде о ло ги ја, иде ја, од но сно као „пре хе те ро док сна фор ма не сла га-
ња“ ко ја је из ре ли гиј ске сфе ре пре шла у иде о ло шку/по ли тич ку 
сфе ру у ви ду прик ти ве ног по ли тич ког не сла га ња,  оп ста ју ћи као 
об лик при ла го ђа ва ња се ку лар ним иде о кра ти ја ма.31)

 По сма тран као ин тер ак циј ски фе но мен, „кет ман“ пред ста вља 
„дру штве но об ли ко ва ну фор му скри ва ња“ ко ја уво ди те а трал ност 
у сфе ру јав ног жи во та. Ни шта на јав ној сце ни не мо же би ти спон-
та но, јер све ак ци је мо ра ју би ти ис кал ку ли са не да убе де и об ма ну. 
Ови ди на мич ни ин тер актвни ри ту а ли ге не ри шу сна жну емо ци о-
нал ну енер ги ју и на ме ћу по тре бу стал ног са мо ма ски ра ња као пан-
да на не у мор ном тра га њу вла сти за не при ја те љи ма си сте ма, и не у-
мо љи во сти с ко јом она те жи ње го вом де ма ски ра њу. 32)

„Кет ман“ је, да кле, пре слу чај све сне глу ме не го не све сне 
адап та ци је,  пре је уче шће у ма сов ном ко ма ду не го ауто ма ти зо ва но 
по на ша ње. У том сми слу „кет ман“ се раз ли ку је од ње му ре ла тив-
но срод ног со ци јал но-пси хо ло шког фе но ме на „спи ра ле ти ши не“33) 
ко ји се ја вља он да „ка да је из ра жа ва ње ми шље ња по је дин ца усло-
вље но њи хо вом про це ном „дру штве не кли ме мње ња“, а по себ но 
ка да је то усло вља ва ње по др жа но јед но гла сјем  ме диј ских по ру ка, 
од но сно ста њем у јав ној сфе ри. Овај  фе но мен оп сер ви ра ла је Ели-
за бет Но ел Ној ман ис тра жу ју ћи раз ло ге до брог при је ма на ко ји је 
на ци зам на и шао у не мач ком на ро ду. 

***
Као об лик ди си ми ла ци је, скри ве на фор ма (по ли тич ког) не-

сла га ња, си стем ре а го ва ња на по ли тич ку ре пре си ју, од но сно дру-
штве но об ли ко ва на фор ма скри ва ња,   „кет ман“ пред ста вља је дан 
тран сци ви ли за циј ски и тра си де о ло шки фе но мен ко ји сво јом ком-

30) Don skis, L., нав. де ло, стр. 62.
31) Don skis, L., нав. де ло,  стр. 2.
32) Pe ter Ba e hr, нав. де ло, стр. 59
33) Кон фор ми зам по је дин ца мо ти ви сан је стра хом од дру штве не изо ла ци је уко ли ко вла-

сти ти суд од у да ра од ве ћи не. Као ре зул тат та квих ре а го ва ња на ста је сво је вр сна „кли ма 
мње ња“ ко ју при пад ни ци дру штва де тек ту ју сво јим „ква зи-ста ти стич ким осе ћа јем“; 
нав. пре ма: Пе шић, М., Но ва ко вић, А., Слободаијавност, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, стр. 119.
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плек сно шћу за вре ђу је озбиљ ну ис тра жи вач ку па жњу. На и ме, ова-
ко схва ћен „кет ман“ мно го је ви ше од ми сти фи ку ју ћег пој ма кон-
сти у са ног за ма ски ра ње пу ког стра ха и опор ту ни зма, ка ко га је од-
ре дио је дан од кри ти ча ра сту ди је Че сла ва Ми ло ша Је жи Гје дројћ.  

Као по јам из ислам ске тра ди ди ци је „кет ман“ озна ча ва ка ко 
мо рал ни прин цип ко ји оправ да ва при ме њи ва ње лу кав ства дво лич-
но сти пред си лом ја чег (осва ја чем, вер ским не при ја те љем) та ко и 
са му ве шти ну вер ског при кри ва ња. Упра во ове две ди мен зи је пој-
ма Че слав Ми лош пре у зео је од Го би ноа и раз ви јао про ду бљу ју ћи 
пси хо ло шки, кул ту ро ло шки и ан тро по ло шки њи хов сми сао. 

Као што се овим ра дом на сто ја ло по ка за ти, „кет ман“ пред ста-
вља је дан плу рал ни фе но мен ко ји се исто вре ме но ма ни фе сту је у 
сфе ри (по ли тич ке) ко му ни ка ци је, у со ци јал но-пси хо ло шкој рав ни 
и на ин ди ви ду ал ноп си хо ло шком пла ну.  

Као со ци јал ноп си хо ло шки ком плекс ко ји пра ти кри во тво-
ре ње иден ти те та за јав ност у ци љу оп стан ка, „кет ман“под ра-
зу ме ва сло же ну акро ба ти ку ума ко ја тре ба да из ве де лу кав-
ство дво лич но сти и очу ва мо рал ну и пси хо ло шку ко хе рент-
ност, кроз су прот ност оно ме што се ис по ља ва у по на ша њу.

Сте пен у ко ме се „кет ман“ упра жња ва у јед ном дру штву, 
по ка за тељ је ни воа ре пре сив но сти ње го вог си сте ма вла сти, 
по ре ме ћа ја у од но су при ват не и јав не сфе ре, од но сно ста ња  
ка ко ње го вог јав ног жи во та та ко и ње го ве по ли тич ке кул ту ре, 
бу ду ћи да он ни је дру штве но про дук тив на фор ма по ли тич-
ког по на ша ња, већ об лик по ли тич ког ре а го ва ња из ну жде. У 
нај ши рој по став ци, „кет ман“ пред ста вља симп том не скла да 
дру штва са са мим со бом, рас ко ра ка из ме ђу оног што дру-
штво је сте и оно га што ње го ви до ми нант ни дис кур си по сре-
ду ју као исти ну о ње му.
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MilenaPesic
KETMAN–TRANSIDEOLOGICALPHENOMENONOR

CONCEPTTHATMASKSTHEFEARANDOPPORTUNISM

Resume
Researchpluralisticnatureof thephenomenonof“ket
man“,whichisat thesametimeastheartofduplicity,
manifested in the sphere of ( political) communication,
socialpsychologicalandpsyhological level is themain
interestof thispaper.CzeslawMilosz‘s interpretationof
thisphenomenonwasmorethanisntructiveinthisregard,
andhisunderstandingofthecentralimportancegivenin
thepaper.Asaformofdissimulation,thesystemresponse
topoliticalrepression,ahiddenformof(political)diffe
rencesandsocioshapedformofconcealment,“ketman
“ is a very complexphenomenon that goeswell beyond
suchatermformaskingthesheerfearandopportunism
,asdeterminedbyacriticsofthestudyCzeslawMilosz.
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Startingfromtheideaofreligiousmask, takenfromthe
Islamic tradition ,CzeslawMiloszsingledout twoof its
dimensions:themoralprinciplethatjustifiestheapplica
tionofreligiouscunningdisguise,thusprovidingakind
ofsatisfactionandsenseofsuperiorityofonewhopracti
ces“ketman“,andthemomentthehypocrisyofskills.
ThesetwodimensionsGabineau’sideawasdevelopedby
deepeningtheirpsychological,culturalandanthropolo
gicalsense.Exploringthephenomenonof“ketman“in
PolishsocietyunderStalinistrepression,theauthorhas
cometothedefinitionofmodernideologicalformketman
:nationalketman,ketmanrevolutionarypurity,ketman
metaphysical,aestheticandethicalketman.Offeringme
ticulousanalysisofthecircumstances,reasonsandcon
sequencesofeachofthesetypesofcaimannature,both
forthosewhopracticethemdirectlyandforsocietyasa
whole,theauthorhasfocusedonthesociopsychologi
callevelphenomena.Thus,inthefalsificationofidentity
to the public in its survival revealeda complexacroba
ticsofthemindwhichshoulddothecunningduplicityand
preserve themoralandpsychological coherencedespite
segregation,anddestructiveconsequencesofthisformof
selfmanipulation.Takingintoaccountallthesedimensi
onsofitsexpression,itcanbeconcludedthat„ketman“
istranscivilisationalandtransideologicallphenomenon,
andthatthedegreeofapplication“ketman“inasociety
indicatorofitsrepressivesystemofgovernment,disorders
intheprivateandpublicspheres,andthestateshispublic
lifeaswellasitspoliticalculture.
Key words: „Ketman“ political disagreement, ma
nipulation,terror,totalitariangovernment,ideology,
communism,people’sdemocracy,identity.

 Овај рад је примљен 14. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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Маркетиншкакомуникацијанаполитичкомтржишту

Pа ра лел но са де мо кра ти за ци јом дру штва, раз во јем ин ду стри-
ја ли за ци је, по ве ћа њем би рач ког те ла, ин те зи ви ра њем зна ча ја 

ко му ни ка ци је у свим дру штве ним про це си ма, ра сте и зна чај мар-
ке тин шке ко му ни ка ци је на по ли тич ком тр жи шту. Основ ни циљ 
по ли тич ке ко му ни ка ци је је да се ус по ста ве, одр же и уна пре де ду-
го роч ни по ли тич ки од но си за до бро бит дру штва, али та ко да су ци-
ље ви укљу че них по ли тич ких ак те ра и по ли тич ких стра на ка ис пу-
ње ни. Осим то га, мар ке тин шка ко му ни ка ци ја на по ли тич ком тр жи-
шту, ко је је од ре ђе но др жав ном гра ни цом, из бор ним је ди ни ца ма, 
из бор ним на че ли ма, про це ду ра ма, пра ви ли ма и вре ме ном одр жа-
ва ња из бо ра, има за циљ да ин фор ми ше, убе ди или под се ти по тен-
ци јал не би ра че -ди рект но или ин ди рект но- о иде ја ма и про гра ми-
ма по ли тич ких ак те ра са ци љем при до би ја ња њи хо ве по др шке на 
из бо ри ма. Про цес из град ње ефек тив не мар ке тин шке ко му ни ка ци-
је тре ба ло би да за поч не иден ти фи ко ва њем циљ ног ауди то ри ју ма, 
од но сно све о бу хват ним ис тра жи ва њем би рач ког те ла ко је се спро-
во ди се ге ме нат ци јом по ли тич ког тр жи шта пре ма де мо граф ским, 
со ци о е ко ном ским, ге о граф ским, и дру гим кри те ри ју ми ма. На кон 
од ре ђи ва ња ко му ни ка ци о них ци ље ва, сле ди из бор ка на ла ко ји ће 
пре не ти же ље ну по ру ку циљ ној гру пи. Из бор ефи ка сних ка на ла 
ко му ни ка ци је је све те жи, јер ка на ли ко му ни ка ци је по ста ју ви ше 
ра су ти и фраг мен ти ра ни.1) Ме ди ји је су је дан од нај че шћих ка на ла 
ко му ни ка ци је. Кла си фи ка ци ја ме ди ја и сред ста ва ко му ни ка ци је у 
до ма ћој и ино стра ној ли те ра ту ри је из вр ше на на раз ли чи те на чи не. 
Основ не раз ли ке у при сту пу се за сни ва ју на из бо ру кри те ри ју ма 
за кла си фи ка ци ју и пер спек ти ве из ко је се она вр ши (со ци о ло шке, 

1) Phi lip Ko tler, Le vin La ne Kel ler, Marketingmenadžment, Da ta Sta tus, Be o grad, 2006, стр. 
548.
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ме на џер ске, тех но ло шке), та ко да се у не ким слу ча је ви ма она за-
сни ва на:2)

• ве ли чи ни и са ста ву пу бли ке (мас-ме ди ји и спе ци ја ли зо ва ни 
ме ди ји)

• вр сти тех но ло ги је ко ја се ко ри сти за њи хо ву про дук ци ју и 
пла си ра ње са др жа ја (елек трон ски и штам па ни)

• ло ка ци ји на ко јој се ме ди ји кон зу ми ра ју (уну тра шњи или in 
ho me и спо ља шњи или out of ho me ме ди ји)

• на чи ну пла ћа ња при ли ком про дук ци је или за ку па огла сног 
про сто ра (ме ди ји из над ли ни је или abovetheline, у ко је спа-
да ју  те ле ви зи ја, ра дио и штам па ни ме ди ји, за чи ји за куп 
аген ци је оства ру ју про ви зи ју и ме ди ји ис под ли ни је или 
belowtheline ме ди ји, у ко је спа да ју ди рект на по шта, ор га-
ни за ци ја спе ци јал них до га ђа ја и раз ли чи ти про мо тив ни ма-
те ри ја ли за ко је се аген ци ја ма не пла ћа про ви зи ја, већ са мо 
тро шко ви њи хо ве про из вод ње

• вре мен ском пе ри о ду њи хо вог по ја вљи ва ња (тра ди ци о нал-
ни и но ви ме ди ји, при че му се у тра ди ци о нал не убра ја ју 
те ле ви зи ја, ра дио, штам па, док се у но ви је ме ди је убра ја ју 
Ин тер нет сер ви си, сер ви си мо бил не те ле фо ни је и др.)

Дру штве ни ме ди ји су скуп ин тер нет апли ка ци ја ко ји омо гу ћа-
ва ју кре и ра ње и раз ме ну са др жа ја ко ји ства ра ју са ми ко ри сни ци.3) 
Дру штве ни ме ди ји, као но ви ји ме ди ји са вре мен ског аспек та њи-
хо вог по ја вљи ва ња, те ме ље се на тех но ло шкој осно ви Web 2.04) и 
ме ња ју на чин раз ми шља ња и на ви ке ко ри сни ка Ин тер не та. За пра-
во, ства ра се та ко зва на веб де мо кра ти ја у ко јој се па сив ни ко ри-
сни ци пре тва ра ју у ак тив не уче сни ке у кре и ра њу и ди стри бу ци ји 
onlineса др жа ја.5) Основ на ком по нен та свих дру штве них ме ди ја је 
кул тур ни по мак, омо гу ћен по ја вом дру штве них мре жа ко је тран-
сфор ми шу ли не ар ну, јед но смер ну ко му ни ка ци ју тра ди ци о нал них 
ме ди ја у ин тер ак тив ну ди ску си ју из ме ђу ко ри сни ка ин тер не та, 

2) Ta ma ra Vla ste li ca, Medijskakampanja:Publicitetioglašavanje, Za du žbi na An dre je vić, Be-
o grad, 2007, стр. 29.

3) Adrian Pal mer, Ni co le Ko e nig-Le wis, „An ex pe ri en ti al, so cial net work-ba sed ap pro ach to 
di rect mar ke ting“, International Journal ofDirectMarketing, Eme rald Gro up Pu blis hing 
Li mi ted, Vol. 3 Iss: 3, 2009,  стр. 162-176.

4) Web2.0 је но ва вер зи ја WorldWideWeb тех но ло ги је ко ја ко ри сни ци ма омо гу ћа ва уче-
ство ва ње у кре и ра њу и ди стри бу ци ји са др жа ја ве ба.

5) Pe ter R. Scott,  J. Mi ke Jac ka, AuditingSocialMedia:AGovernanceandRiskGuide, Wi ley, 
Ho bo ken NJ, 2011, стр. 5-7.
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при ли ком че га они по ста ју ак тив ни уче сни ци, а не са мо па сив ни 
кон зу мен ти.6) Та ко ђе, дру штве ни ме ди ји, ко ји су по сво јој при ро ди 
де цен тра ли зо ва ни и ма ње хи је рар хиј ски ор га ни зо ва ни од тра ди ци-
о нал них, пред ста вља ју ре ла тив но јеф ти но сред ство за спро во ђе ње 
кван ти та тив них и ква ли та тив них ис тра жи ва ња по ли тич ког тр жи-
шта.7) У дру штве не ме ди је се убра ја ју8): Ви ки сер ви си9), бло го ви и 
ми кро бло го ви (Tum blr, Twit ter), сер ви си за раз ме ну мул ти ме ди јал-
них са др жа ја (Youtu be, Vi meo, Flic kr), дру штве не мре же (Fa ce bo ok, 
Go o gle Plus), Ин тер нет фо ру ми, сер ви си за ре цен зи је (Yelp, Epi ni-
ons), вир ту ел ни дру штве ни све то ви (Se cond Li fe).

Дефинисањедруштвенихмрежа

Дру штве не мре же пред ста вља ју бес плат не ин тер ак тив не ин-
тер нет сер ви се ко ји по ве зу ју ко ри сни ке у гло бал ну мре жу и омо гу-
ћа ва ју им да кре и ра ју јав не про фи ле уну тар огра ни че ног си сте ма 
и по ве жу се са дру гим ко ри сни ци ма.10) Дру штве не мре же, као је-
дан сег мент мно го ши рег ску па дру штве них ме ди ја, је су Ин тер нет 
за јед ни це ко је по ве зу ју љу де ши ром све та ко ји де ле слич на ин те-
ре со ва ња или ак тив но сти. Ова ка те го ри ја он лајн ме ди ја зах те ва 
ак тив ну пар ти ци па ци ју ко ри сни ка, што их чи ни ме диј ма са нај ве-
ћим ин дек сом укљу че но сти. По знат је Мет кал фов за кон11) по ко јем 
вред ност мре же ра сте као ква драт бро ја ње них ко ри сни ка, те ва-
жност са др жа ја ко ји ко ри сни ци ге не ри шу огле да се у чи ње ни ци да 
дру штве ни ме ди ји, ти ме и дру штве не мре же по ста ју ути цај ни је са 
по ра стом са др жа ја ко ри сни ка. Што ви ше ме ђу соб них ве за и на чи-
на за де ље ње по сто ји ме ђу ко ри сни ци ма, то се ин фор ма ци је лак ше 
и бр же ши ре, а са др жај по ста је ви ра лан.12) Дру штве не мре же, као 

6) Ines Mer gel, Bill Gre e ves, SocialMediainthePublicSectorFieldGuide:Designingand
ImplementingStrategiesandPolicies, Wi ley, So mer set NJ, 2012, стр. 4.

7) http://www.emar ke ter.com/Ar tic le/So cial-Net wor king-Re ac hes-Ne arly-One-Fo ur-Aro und-
World/1009976

8) Jan H. Ki et zmann, Kri stop her Her mkens, Ian P. McCarthy, Bru no S. Sil ve stre, „So cial me-
dia? Get se ri o us! Un der stan ding the fun cti o nal bu il ding blocks of so cial me dia“, Business
Horizons, Vol. 54, Iss: 3, 2011, стр. 241.

9) Веб плат фор ма за об ја вљи ва ње са др жа ја или до ку ме на та ко ла бо ра ци јом ве ћег бро ја 
ко ри сни ка (као што су:  Wi ki pe dia, Wi kia, Wi ki Spa ces)

10) Da nah M. Boyd, Ni co le B. El li son, „So cial net work si tes: De fi ni tion, hi story, and scho lar-
ship“, JournalofComputerMediatedCommunication, Vol.13, Iss: 1, 2007, стр. 210.

11) http://www.tec ho pe dia.com/de fi ni tion/29066/met cal fes-law
12) Ви ра лан са др жај на дру штве ним мре жа ма обич но зна чи да је исти до бро при хва ћен и 

да се ши ро ко де ли на Ин тер не ту; ви ше о ви рал ном мар ке тин гу на дру штве ним мре жа-
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но ви ка нал ко му ни ка ци је и нај бр же сред ство ин фор ми са ња, уно си 
из не на ђу ју ће про ме не у по ли тич ку и дру штве ну сли ку све та. Упо-
тре ба дру штве них мре жа у по ли тич ким кам па ња ма де мо крат ских 
зе ма ља по ра сла је ка ко код кан ди да та та ко и код би ра ча. Кан ди да ти 
су при хва ти ли број не ин тер нет ала те, укљу чу ју ћи и wеб сај то ве 
дру штве них мре жа за по тре бе ко му ни ци ра ња са при ста ли ца ма и 
би ра чи ма, при ку пља ња до на ци ја, по ма га ња дру штву и ор га ни зо-
ва ња спе ци јал них до га ђа ја. Са дру ге стра не, би ра чи су усво ји ли 
Ин тер нет ала те по пут бло го ва и сај то ва дру штве них мре жа ка ко би 
по др жа ли од ре ђе не кан ди да те, ка ко би се по ве за ли са кан ди да ти-
ма, за јед нич ки уче ство ва ли у по ли тич ким пи та њи ма, ушли у по-
ли тич ки ди ја лог, сле ди ли ци ље ве ак ти ви ста и де ли ли ин фор ма ци-
је. Нај че ше ко ри шће не дру штве не мре же ши ром све та су Феј сбук, 
Тви тер, Лин ке дин. 13)

ДруштвенамрежаФејсбук–основнекараткеристике

Феј сбук, као нај по пу лар ни ји сер вис за дру штве но умре жа ва-
ње, је је дан од но ви јих ка на ла ко му ни ка ци је ко ји по ли ти ча ри при-
хва та ју у ци љу ус по ста вља ња ефек тив не по ли тич ке ко му ни ка ци-
је са гла са чи ма, ши ре ња и про мо ви са ња соп стве них иде о ло ги ја, 
при до би ја ња при ста ли ца и ме ња ња по ли тич ке ствар но сти. Да нас, 
Феј сбук има пре ко ми ли јар ду ко ри сни ка ши ром све та и 3,800,000 
ко ри сни ка у Ре пу бли ци Ср би ји14) ко ји по ста ју ак тив ни уче сни ци 
у кре и ра њу јав ног мње ња. За раз ли ку од тра ди ци о нал них ме ди ја 
ко ји зах те ва ју сло же не ад ми ни стра тив не про це ду ре или ду го тра-
јан про цес про дук ци је, дру штве не мре же по пут Феј сбу ка, омо гу-
ћа ва ју по ли ти ча ри ма да за са мо не ко ли ко тре ну та ка ди стри бу и ра ју 
про мо тив ну по ру ку ши ро ком ауди то ри ју му ко ји ће те по ру ке про-
сле ди ти ти оста лим ко ри сни ци ма, чи ме се ства ра ефе кат ви рал ног 
мар ке тин га. Ка ко је де ље ње са др жа ја са ко ри снич ког аспек та вр ло 
јед но став но, бр зи на ко јом се ве сти ши ре је да ле ко ве ћа не го пре ко 
тра ди ци о нал них ме ди ја. Феј сбук омо гу ћа ва по ли тич ким кан ди да-
ти ма да кре и ра ју пер со на ли зо ва не по ру ке и да на тај на чин при-
ла го де по ли тич ку ко му ни ка ци ју сва ком де лу свог би рач ког те ла. 
Да кле, по ру ке по свом са др жа ју и об ли ку не мо ра ју да бу ду уни фи-

ма по гле да ти у: Sven Wil de , ViralMarketingWithinSocialNetworkingSites:TheCreation
ofanEffectiveViralMarketingCampai, Di plo mi ca Ver lag, Ham burg,  2013, str. 45-60.

13) http://www.ebizmba.com/ar tic les/so cial-net wor king-web si tes
14) https://www.fa ce bo ok.com/ads/cre a te/?act=22700748, јун 2013.
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ци ра не, што ову дру штве ну мре жу чи ни се лек тив ним ме ди јем. Ин-
тер ак тив ност, пер со на ли зо ва не по ру ке, ус по ста вља ње дво смер не 
ко му ни ка ци је по не кад у ре ал ном вре ме ну и ко лек тив на ин те ли ген-
ци ја су ка рак те ри сти ке Феј сбук дру штве не мре же, ко ја под сти че 
ко ри сни ке да то ком ко ри шће ња истих да ју са др жа ју и свој до при-
нос уче ство ва њем у ди ску си ја ма, пру жа њем по врат них ин фор ма-
ци ја, гла са њем, оста вља њем ко мен та ра и де ље њем ин фор ма ци ја 
из ме ђу свих за ин те ре со ва них стра на. Упра во из тог раз ло га се 
по след њих го ди на Феј сбук, као ме диј ко ји зах те ва ак тив ну пар ти-
ци па ци ју ко ри сни ка, ко ри сти као до дат ни ка нал по ли тич ке ко му-
ни ка ци је. Та ко ђе, Феј сбук спа да у ме ди је са ни ским тро шко ви ма 
про дук ци је и за ку па ме диј ског про сто ра што га чи ни ре ла тив но 
јеф ти ним сред ством за спро во ђе ње ква ли та тив них и кван ти та тив-
них ис тра жи ва ња по ли тич ког тр жи шта ра ди што бо љег раз у ме ва-
ња би рач ке јав но сти. 

Оно што се до го ди ло у не ким зе мља ма на Бли ском ис то ку је је-
дан од по ка за те ља ко ли ко на јед но ста ван на чин ко ри сни ци мо гу да 
се при дру же по ли тич ким гру па ма или да са мо стал но кре и ра ју гру-
пе у ко ји ма мо гу да раз ме њу ју по ли тич ка ми шље ња. Ути цај Феј-
сбук мре же нај ви ше се осе тио ка да су их про те стан ти ко ри сти ли 
ка ко би се су прот ста ви ли ви ше де це ниј ским дик та ту ра ма у Ту ни су, 
Егип ту и Ли би ји. Ови мар ке тинг ала ти су убр за ли про цес ре во лу-
ци је по ма жу ћи ак ти ви сти ма да се што бо ље ор га ни зу ју, пре не су 
ин фор ма ци је ши ром све та и до би ју ме ђу на род ну по др шку. Ка ко 
на во ди ча со пис о ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма Wi red, дру штве-
ни ме ди ји пред ста вља ју бро шу ре XXI ве ка, та ко да љу ди ко ји су 
не за до вољ ни ста њем status quo мо гу да се ор га ни зу ју, ује ди не и 
кре ну про те сте, а у слу ча ју Егип та по кре ну ре во лу ци ју.

Пред сед нич ка из бор на кам па ња Ба ра ка Оба ме 2008. је пр ва 
по ли тич ка кам па ња у ко јој је ис ко ри шћен пу ни по тен ци јал дру-
штве них мре жа у свр ху при до би ја ња гла са ча и при ку пља ња до дат-
них нов ча них сред ства за во ђе ње мар ке тинг кам па ње. У од но су на 
та да шњег по ли тич ког про тив ни ка, Оба ми на кам па ња се за сни ва ла 
на ви ше ка нал ној стра те ги ји по ли тич ке ко му ни ка ци је уз по се бан 
на гла сак на дру штве не ме ди је ко ји су до при не ли ње го вој по бе ди 
у САД-у 2008. го ди не. У раз ви је ном по ли тич ком тр жи шту, ка квим 
се сма тра тр жи ште САД, ви ше од по ло ви не мла дих на Ин тер не ту 
се ин фор ми ше о по ли тич ким пи та њи ма, та ко да се мо же оче ки ва ти 
да се кам па ње, са сва ким из бор ним ци клу сом све ви ше ба зи ра ју на 
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дру штве ним ме ди ји ма. Сај то ви дру штве них мре жа су нај по пу лар-
ни ји ме ђу мла ди ма јер они бр же при хва та ју и усва ја ју до стиг ну ћа 
раз во ја ин тер нет тех но ло ги је и има ју ве ћу по тре бу за при па да њем 
дру штве ним гру па ма.

Циљевиихипотезестудије

У скла ду са ис тра жи вач ким пи та њи ма ко ја се за сни ва ју на мо-
гућ но сти ко ри шће ња дру штве них мре жа у кре и ра њу ефек тив не 
по ли тич ке ко му ни ка ци је на по ли тич ком тр жи шту, спро ве де но ем-
пи риј ско ис тра жи ва ње у осно ви је има ло сле де ће ци ље ве:

1. Утвр ди ти у ко јој ме ри су ко ри сни ци Феј сбу ка за ин те ре со-
ва ни за по ли тич ке те ме

2. Утвр ди ти у ко јој ме ри су ко ри сни ци Феј сбу ка за ин те ре со-
ва ни за по ли тич ке про мо тив не по ру ке 

3. Утвр ди ти ка кав ути цај и по сле ди це на дру штво и те ку ће 
по ли тич ке до га ђа је има ју по ли тич ке про мо тив не по ру ке на 
Феј сбу ку

4. Утвр ди ти ка ко ко ри сни ци Феј сбу ка по сту па ју са по ли тич-
ким про мо тив ним по ру ка ма ко је до би ју пу тем Феј сбу ка

5. Утвр ди ти у ко јој ме ри по ли тич ке про мо тив не по ру ке на 
Феј сбу ку ути чу на ода бир од ре ђе не по ли тич ке ор га ни за ци-
је 

6. Утвр ди ти у ко јој ме ри по ли тич ки мар ке тинг (про мо тив не 
по ру ке) на Феј сбу ку  ути че на ре зул та те из бо ра

Хипотезеистраживања

По ста вље не су и сле де ће хи по те зе ис тра жи ва ња:15)

Х1: По сто ји ин те ре со ва ње за по ли тич ка пи та ња и по ли тич ке 
про мо тив не по ру ке на Феј сбу ку.

Х2: По ли тич ке про мо тив не по ру ке на Феј сбу ку ути чу на про-
ме ну ста во ва по је ди на ца, на дру штво и те ку ће по ли тич ке 
до га ђа је у це ли ни.

15) Ru da i na Ot hman Yousif, Mah mood J. Al samydai, „The Im pact of the Po li ti cal Pro mo tion 
via Fa ce bo ok on In di vi du als Po li ti cal Ori en ta ti ons“, InternationalJournalofBusinessand
Management, Ca na dian Cen ter of Sci en ce and Edu ca tion, Vol. 7, No. 10, 2012.
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Х3: По је дин ци има ју по зи ти ван став пре ма по ли тич ким про мо-
тив ним по ру ка ма на Феј сбу ку.

Х4: По ли тич ке про мо тив не по ру ке на Феј сбу ку мо гу се ока рак-
те ри са ти као ве ро до стој не.

Х5: По ли тич ке про мо тив не по ру ке на Феј сбу ку ути чу на про-
ме ну по ли тич ке ори јен та ци је по је ди на ца.

Х6: По ли тич ке про мо тив не по ру ке на Феј сбу ку ути чу на ре зул-
та те из бо ра.

Методологија

Изворподатака

При ли ком фор му ли са ња пла на ис тра жи ва ња, до не та је од лу ка 
да ће се ис тра жи ва ње за сни ва ти на при ку пља њу при мар них по да-
та ка и то по мо ћу ан ке те. Ин стру мент ис тра жи ва ња чи нио је упит-
ник, са ста вљен од 14 за тво ре них пи та ња. 

Мерниопсег

Упит ник се са сто ји од 14 пи та ња ко ја су по мо ћу Ли кер то ве 
ска ле по де ље на у 6 ди мен зи ја ко је осли ка ва ју струк ту ру сту ди је  и 
то на сле де ћи на чин:

Ди мен зи ја (1): ин те рес за по ли ти ку(пи та ња 1, 2)
Ди мен зи ја (2): ути цај на по ли тич ку си ту а ци ју (пи та ња 3, 4, 5)
Ди мен зи ја (3): од нос пре ма про мо тив ним по ру ка ма(пи та ња 6, 

7, 8, 9)
Ди мен зи ја (4): по у зда ност(пи та ње 10)
Ди мен зи ја (5): ути цај на по ли тич ку ори јен та ци ју (пи та ње 11)
Ди мен зи ја (6): ути цај на из бо ре (пи та ња 12, 13, 14)
Упит ник је у пе ри о ду од ме сец да на, 20.5.2013. – 20.6.2013. 

био по ста вљен на Феј сбу ку. Иако је би ло 377 од го во ра, 355 упит-
ни ка (94%) је би ло по год но за ста ти стич ку ана ли зу.
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Методаанализе

Ко ри шће но је не ко ли ко стат стич ких тех ни ка укљу чу ју ћи 
ана ли зу уче ста ло сти, де скрип тив ну ана ли зу, Крон ба хо ва ал фа и 
Т-тест. Т-тест ко ри сти мо по што нам стан дард на де ви ја ци ја основ-
ног ску па ни је по зна та и узо рак је ве ли ки (н≥30). Т-тест је ко ри-
шћен ка ко би се те сти ра њем узо рач ке сред ње вред но сти јед не ди-
мен зи је, а на осно ву вред но сти сред ње тач ке на ска ли, при хва ти ла 
или од ба ци ла нул та хи по те за, при че му ве ћа вред ност озна ча ва 
по вољ ни ји став и обрат но. Вред ност сред ње тач ке на ска ли ко ја 
из но си 3 ода бра на је та ко што је, по до да ва њу до ње ко ди ра не вред-
но сти Ли кер то ве ска ле (1) и гор ње ко ди ра не вред но сти (5) Ли кер-
то ве ска ле, по де ље на са 2. 

Резултатиистраживања

По да ци при ку пље ни на ве де ним ан кет ним упит ни ком об ра ђе-
ни су по мо ћу про грам ског па ке та SPSS for Win dows вер зи ја 14.0. 

Тестпоузданости

Уко ли ко је Кронбахов α ко е фи ци јент по у зда но сти 70% или 
ви ше сма тра се при хва тљи вим у ве ћи ни ис тра жи ва ња у обла сти 
дру штве них на у ка. Ре зул тат те ста у овој сту ди ји је 83 % као што је 
при ка за но у та бе ли  1. 

Та бе ла 1. Ко е фи ци јент по у зда но сти

N of ca ses Cron bach’s Alp ha N of Items

355 0,833 14

Структураузорка

Струк ту ра узор ка, пре ма раз ли чи тим кри те ри ју ми ма, илу стро-
ва на је у сле де ћим та бе ла ма.
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Та бе ла 2. Пол
Fre qu ency Per cent Va lid Per cent Cu mu la ti ve Per cent

Va lid mu ški 144 40,6 40,6 40,6
žen ski 211 59,4 59,4 100,0
To tal 355 100,0 100,0

Та бе ла 3. Ста ро сна струк ту ра ис пи та ни ка

Fre qu ency Per cent Va lid Per cent Cu mu la ti ve  
Per cent

Va lid

18-20 12 3,4 3,4 3,4
21-30 221 62,3 62,3 65,6
31-40 99 27,9 27,9 93,5
41-50 17 4,8 4,8 98,3

Iz nad 50 6 1,7 1,7 100,0
To tal 355 100,0 100,0

Тестирањехипотеза

Те сти ра ње хи по те за спро во ди мо у не ко ли ко ко ра ка : 16)

1. Фор му ли ше мо Х0 и Х1 и за да је мо вред ност α.
2. Од ре ђу је мо кри тич не обла сти ве ли чи не α по мо ћу узо рач ке 

рас по де ле од го ва ра ју ће ста ти сти ке те ста.
3. Од ре ђу је мо вред но сти ста ти сти ке те ста на осно ву по да та ка 

из узор ка.
4. Про ве ра ва мо да ли ре а ли зо ва на вред ност ста ти сти ке те ста 

при па да кри тич ној обла сти и у скла ду са тим од ба цу је мо 
или не од ба цу је мо од го ва ра ју ће хи по те зе.

Кри те ри јум за од ба ци ва ње нул те хи по те зе (Х0) је да је ста ти-
сти ка те ста (т) ма ња од ње не та блич не вред но сти тј. т0≤-тн-1,α  у су-
прот ном при хва та мо Х0.

Првадимензија(политичкоинтересовање)

У та бе ли 4 је при ка за на сред ња вред ност узор ка, ко јом се ме ри 
ова ди мен зи ја (Д1) као це ли на, а ко ја из но си (2.65), што је ста ти-
стич ки зна чај но ма ње од сред ње вред но сти на ска ли (3), уз стан-

16) Lji lja na Pe tro vić, Teorijskastatistika:teorijastatističkogzaključivanja, Cen tar za iz da vač ku 
de lat nost Eko nom skog fa kul te ta, Be o grad, 2010, str. 165.
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дард но од сту па ње ко је ука зу је на ма ње оси па ње око ове сред ње 
вред но сти. 

Та бе ла 4.  Ста ти стич ки по да ци за пр ву ди ме зи ју
N Mean Std. De vi a tion Std. Er ror Mean

q1 355 3,38 1,233 ,065
q2 355 1,93 1,139 ,060
D1 355 2,6563 1,03071 ,05470

На осно ву по да та ка из ан ке те, а при ме ном т-те ста, нул та хи по-
те за се од ба цу је и при хва та се ал тер на тив на хи по те за да не по сто ји 
ин те ре со ва ње за по ли тич ка пи та ња и по ли тич ке про мо тив не по ру-
ке пу тем Феј сбу ка.

Та бе ла 5. Т-тест (пр ва ди мен зи ја)
Test Va lue = 3

t df Sig.  
(2-ta i led)

Mean  
Dif fe ren ce

95% Con fi den ce In ter val  
of the Dif fe ren ce

Lower Upper
q1 5,856 354 ,000 ,383 ,25 ,51
q2 -17,707 354 ,000 -1,070 -1,19 -,95
D1 -6,282 354 ,000 -,34366 -,4512 -,2361

Другадимензија(утицајнаполитичкуситуацију)

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
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

q3 355 3,01 1,100 ,058
q4 355 2,87 1,145 ,061
q5 355 2,30 1,174 ,062
D2 355 2,7258 ,92531 ,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

t df Sig. 
(2-tailed)

Mean  
Difference

95% Confidence Interval  
of the Difference

Lower Upper
q3 ,193 354 ,847 ,011 -,10 ,13
q4 -2,132 354 ,034 -,130 -,25 -,01
q5 -11,302 354 ,000 -,704 -,83 -,58
D2 -5,583 354 ,000 -,27418 -,3708 -,1776

Трећадимензија
(односпремапромотивнимполитичкимпорукама)

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
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

q6 355 2,08 1,225 ,065
q7 355 1,89 1,194 ,063
q8 355 1,18 ,604 ,032
q9 355 1,57 ,953 ,051
D3 355 1,6810 ,76756 ,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

t df Sig. 
(2-tailed)

Mean Differ-
ence

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper
q6 -14,078 354 ,000 -,915 -1,04 -,79
q7 -17,513 354 ,000 -1,110 -1,23 -,99
q8 -56,687 354 ,000 -1,817 -1,88 -1,75
q9 -28,361 354 ,000 -1,434 -1,53 -1,33
D3 -32,378 354 ,000 -1,31901 -1,3991 -1,2389

Четвртадимензија
(поузданостполитичкимпромотивнихпоруканаФејсбуку)

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 Mean Std. Deviation Std. Error Mean

q10 355 2,18 1,050 ,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

t df Sig. 
(2-tailed)

Mean  
Difference

95% Confidence Interval  
of the Difference

Lower Upper
q10 -14,706 354 ,000 -,820 -,93 -,71
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Петадимензија
(утицајнаполитичкуоријентацијупојединца)

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 Mean Std. Deviation Std. Error Mean

q11 355 1,28 ,691 ,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)
Test Value = 3

t df Sig. 
(2-tailed)

Mean  
Difference

95% Confidence Interval of 
the Difference

Lower Upper
q11 -47,018 354 ,000 -1,724 -1,80 -1,65

Шестадимензија(утицајнарезултатеизбора)

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
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

q12 355 2,14 ,957 ,051
q13 355 2,14 ,962 ,051
q14 355 2,31 ,989 ,052
d6 355 2,1972 ,83056 ,04408
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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

t df Sig. 
(2-tailed)

Mean  
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

Lower Upper
q12 -16,970 354 ,000 -,862 -,96 -,76
q13 -16,770 354 ,000 -,856 -,96 -,76
q14 -13,154 354 ,000 -,690 -,79 -,59
d6 -18,212 354 ,000 -,80282 -,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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BojanKiculovic
AdrijanaGrmusa

SOCIALNETWORKSASANEWCHANNELOFTHE
POLITICALCOMMUNICATION-ACASEOFFACEBOOK

Resume
Socialmedia,especiallyFacebook,isproventobeavery
valuableandinfluentialcommunicationtoolinthistech
nological era. Just as social media has become an in
creasingly significant part of ourdaily lives, it has also
becomeagrowingaspectofpoliticalcampaigns.Interac
tivityandcontinuity incommunicationbetweenpolitical
subjects (parties)andvoters, representsanewpolicy in
the21stcenturycommunication.Incountrieswithdevel
opeddemocracyanddevelopedfieldofpoliticalcompe
tence,socialmediabasedonWeb2.0technologyandso
cialnetworksinparticular,arebecominganindispensable
componentofpoliticalcommunicationandpromotionof
candidatesbypoliticalpartieseffectivelyusedtoexertin
fluence on the attitudes, beliefs and views of the voters,
throughbuildingupapositiveimageofthecandidateand
gainingvoterssupportintheelection.
Inthispaper,authorsinvestigatewhatistherealimpact
oftheFacebooksocialnetwork,asaphenomenonofmod
ernsociety,atthecreationofeffectivepoliticalcommuni
cationandpromotionofpoliticalpartiesandpoliticians
inSerbia.Inaddition,authorsexaminetheimpactofthe
politicalorientationoftheindividualandthevolumeofin
terestofthesocialnetworksusersforpoliticalpromotion
almessages.ThisstudyexaminesIfpoliticiansusesocial
networkFacebookasamarketintoolfortheirpromotion
andcampaigns.Socialmediaprovidenewopportunities
for politicians in order to organize effective marketing
campaigns.Withmore than3millionactivemembers in
Serbia, social networkFacebook allows political candi
dates to create personalized and customized messages
fortheirvoters.Polticanscouldusethisplatformtohave
a personal dialoguewith potential voters.Unlike tradi
tionalmedia,socialmediadon’trequirecomplexadmin
istrativeproceduresandlengthermproductionprocess.If
politicianswanttoconnectwithyoungergenerationsthat
don’twatchTVnews toomuch, it isessential.However,
socialmedia has certainly changed the face of political
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campaigns,ithasnotreplacedothertraditionalformsof
communication.Itshouldbeadditive.
Presentresearchisbasedonsixdimensions,eachdimen
sionhas itsownhypothesis. Inorder toreachourstudy
objectives, the questionnaire has been set on Facebook
for the period of amonth and 355 questionnaries have
been suitable for statistical analysis. This research was
designedtoexploreIfFacebookusershaveaninterestin
politicalsubjectandpoliticalpromotingmessagesposted
viaFacebook.Basic descriptive statisticswere obtained
foreachquestion.Ttestwasperformedforeachquestion
inordertoacceptorrejectthevalidityofeach.
Keywords:socialmedia,socialnetwork,facebook,politi
calcommunication,Serbia.

 Овај рад је примљен 6. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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Ту ри стич ка при влач ност ре ги о на као еле мент  
раз во ја ре ги о нал ног брен дин га

Dа нас се ту ри стич ка де лат ност раз ви ја са успе хом у мно гим 
ре ги о ни ма Ру си је.1) Фи нан си ра ње ре ги о нал них про гра ма за 

раз вој ту ри зма се од ви ја пре ко сред ста ва су бје ка та Ру ске Фе де ра-
ци је и при ват ног сек то ра, што пред ста вља ско ро 85% укуп не су ме 
ре а ли зо ва не у овој сфе ри.2)

У осно ви ре ги о нал них ка рак те ри сти ка раз во ја ру ског ту ри зма 
на ла зе се објек тив ни фак то ри – ге о граф ски, кли мат ски, кул тур но-
исто риј ски, ет нич ки. Та ко ђе, по се бан ути цај има ју и ре гу ла тив ни 
фак то ри ко ји су усло вље ни ни во ом раз во ја ту ри стич ке де лат но сти, 
по себ но та кви фак то ри као:

* Док тор фи ло ло шких на у ка, до цент ка те дре Од но си са јав но шћу, но ви нар ство и ре кла-
ма Че ре по вец ког др жав ног уни вер зи те та

** Ди пло мац Че ре по вец ког др жав ног уни вер зи те та, спе ци јал ност ‘’од но си са јав но шћу’’
*** Рад је на стао у окви ру ре ги о нал ног кон кур са “Се ве ро-За пад Рос сии: ис то рия и со вре-

мен но сть” 2012 – Во ло год ская обла сть РГНФ про ект № 12-14-35003. «Ку ль тур ный 
ланд шафт Че ре по вец ко го края»

1) Основ ни ци ље ви, за да ци, прин ци пи и сме ро ви др жав не ре гу ла ци је у овој сфе ри су од-
ре ђе ни за ко ном, по себ но у Фе де рал ном за ко ну «Об осно вах ту ристской де я те ль но сти 
в Рос си й ской Фе де ра ции», у «Основ ных на пра вле ни ях де я те ль но сти Пра ви те ль ства 
Рос си й ской Фе де ра ции на пе ри од до 2012 го да», у «Стра те гии раз ви тия ту ри зма в Рос-
си й ской Фе де ра ции до 2015 го да» и у дру гим прав ним ак ти ма.

2) По вы ше ние ту ри сти че ской при вле ка те ль но сти ре ги о нов как стра те ги че ский фак тор 
раз ви тия. Во змо жно сти кри зи са, Ека те рин бург,  2009.  – С. 6.
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- број обје ка та за ко лек тив ни сме штај (хо тел ског и спе ци-
јал ног ти па)

- број ли ца ко ја се ко ри сте тим објек ти ма (ру ски гра ђа ни и 
стра ни ту ри сти у Ру си ји)

Ови по ка за те љи ди рект но или ин ди рект но ка рак те ри шу раз-
ви је ност на ре ги о нал ном ни воу хо тел ског и бањ ског сек то ра, оп-
те ре ће ње хо тел ске де лат но сти, оп ште ту ри стич ко оп те ре ће ње на 
ста нов ни штво ре ги о на, при влач ност ре ги о на за стра не и до ма ће 
ту ри сте. По сма тра ју ћи у це ли ни све те по ка за те ље, мо же мо да ва ти 
оце не о ти пич ним цр та ма раз во ја ре ги о нал ног ту ри зма. 

Да нас су не ке од зна чај ни јих тен ден ци ја раз во ја ту ри зма у ре-
ги о ни ма и це лој зе мљи ‘’раст кон ку рен ци је на тр жи шту ту ри стич-
ке по ну де и као по сле ди ца, по ја ва све ве ћег бро ја ре ги о на са оп-
шир ним и ам би ци о зним пла но ви ма при вла че ња ту ри ста, а та ко ђе 
и пре за си ће ност тр жи шта јед но о бра зном ту ри стич ком по ну дом’’.3) 
Ов де ва жну уло гу игра ис тра жи ва ње ни воа тра жње и по ну де на 
тр жи шту ту ри зма, на осно ву ко јег на ста ју иде је у по гле ду но ве ту-
ри стич ке по ну де и по том ре а ли зу ју.

У сфе ри ту ри зма на ра зним ни во и ма (свет ском, ру ском, ре ги о-
нал ном) по сто ји мно штво брен до ва у раз ли чи тим ти по ви ма ту ри-
зма. При ли ком ства ра ња но вог ту ри стич ког про из во да нео п ход но 
је ја сно раз у ме ти шта ће за и ста пла ћа ти ту ри ста, јер он не пла ћа 
то ли ко за тран спорт или хо тел ски сме штај, већ пре све га но ва ис-
ку ства и при ли ку да се упо зна са не по зна тим, удоб ност, па жњу, оп-
шти ам би јент. Дру гим ре чи ма, до ма ћин ње му про да је сво ју иде ју, 
а не услу гу или ро бу.

По след њих го ди на у Ру си ји цео низ ре ги о на, гра до ва и дру гих 
те ри то ри јал них је ди ни ца пред у зи ма ју по ку ша је раз ра де и ре а ли-
за ци је про гра ма кре а ци је и про мо ви са ња ту ри стич ких брен до ва. 
Та ко су се, на при мер, у твер ској обла сти по сто ја но пред у зи ма ли 
и да ље се пред у зи ма ју по ку ша ји ре ша ва ња про бле ма ту ри стич-
ког брен ди ра ња. Јед на од про јект них гру па је пред ло жи ла да се 
за област Тве ра кре и ра бренд на осно ву ар хе ти па ‘’Тра гач’’. Сма-
тра се да ‘’бренд Тра га ча’’ по се ду је ве ли ки тр жи шни по тен ци јал. 
Ауто ри твр де да тај ар хе тип мо же да пла си ра та кве сло га не као: 

3) Стра те гия раз ви тия сфе ры ту ри зма Во ло год ской обла сти до 2020 го да. Во ло год ская 
обла сть, 2010г. [Элек тронный ресурс]. Ре жим до сту па: http://www.ki ril lov.vo log da.ru/
ki ril lovsky.(да та об ра щ е ния 19.01.2012 г.)
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‘’Твер – то је пра ва и ши ро ка Ру си ја – без ма ске’’; ‘’пу то ва ње у 
Твер – пу то ва ње у не из ве сност’’, итд.4)

Та ко ђе су про ве ја ва ле иде је да бренд твер ске обла сти по ста не 
сло ган ‘’Твер ска област – искон ска ру ска зе мља и из вор за го нет не 
ру ске ду ше’’ ко ји би са др жао два про гра ма:

- пут од Вар ја га (Ви кин га) до Гр ка
- пу то ва ње од Санкт Пе тер бур га до Мо скве

По знат је и још је дан пред лог брен да за твер ску област, ко ји 
је из ра жен пре ко сло га на ‘’од мор ус пут’’. Ме ђу тим, нај по год ни ји 
бренд по ми шље њу ад ми ни стра ци је и стру ча ња ка, је сте онај из ра-
жен кроз сло ган ‘’Твер ска област – зе мља из во ра’’ и јед на од ње-
го вих ва ри јан ти ‘’Твер ска област – ов де се ра ђа Вол га’’,5) бу ду ћи 
да баш ‘’у твер ској обла сти из ви ру две ве ли ке ре ке – Вол га (Оста-
шков ски ре јон) и За пад на Дви на (Пе нов скиј ре јон). Из вор Дње пра 
се та ко ђе на ла зи у не по сред ној бли зи ни на гра ни ци са смо лен ском 
об ла шћу. Сва ке го ди не 29 ма ја у се лу Вол го вер хо вје из во ди се об-
ред осве шће ња из во ра од стра не ве ли ко до стој ни ка Ру ске пра во-
слав не цр кве’’.6)

Зна ју ћи ул ти ма тив ност ра ста кон крет не те ри то ри је, огра ни-
че ност ње них ре сур са и при су ство при влач них атрак ци ја, ре ги о-
нал не вла сти и ло кал на ели та кон сул ту ју раз ли чи те мар ке тин шке 
про гра ме.

Али, про блем је у то ме што, ако је у ве зи мар ке тин га гра до ва и 
на ро чи то ме га ло по ли са већ мно го ура ђе но, он да ‘’го то вих ре це па-
та’’ за се о ске и ко му нал не је ди ни це фак тич ки не ма.7)

4) Гриб ков В.М. «О ту ристском брен де и ту ристском су ве ни ре» [Элек тронный ресурс]. 
Ре жим до сту па:http://www.2r.ru/ca ta log.asp?sta ge=List&co un try=4&area=91&ar tic-
le=138. (да та об ра щ е ния 19.01.2012г.)

5) Гриб ков В.М. «О ту ристском брен де и ту ристском су ве ни ре» [Элек тронный ресурс]. 
Ре жим до сту па: http://www.2r.ru/ca ta log.asp?sta ge=List&co un try=4&area=91&ar tic-
le=138 (да та об ра щ е ния 19.01.2012г.)

6) Ibid
7) У да на шње вре ме ди фе рен ци ја ци ја ти по ва ту ри зма се од ви ја стра хо ви то бр зо. Пре-

ма по да ци ма Фе де рал не аген ци је за ту ри зам, да нас по сто ји 14 основ них ти по ва ту ри-
зма. Нај ви ше се раз ви ја ју еко ло шки, спорт ски, екс трем ни, гор ско-ски ја шки, по слов ни, 
здрав стве ни, кру зинг, лов но-ри бо ло вач ки и га стро ном ски. Еко ло шки и се о ски ту ри зам 
има ју ве ли ке по тен ци ја ле раз во ја. Ја ча ње ту ри стич ких им пул са у тој сфе ри је по ве за но 
у пр вом ре ду са ‘’про ме на ма у вред но ва њу ту ри ста од тра ди ци о нал ног мо де ла мо ре-
сун це-пла жа’’ ка прин ци пу ‘’зна ње-пре део-сло бод но вре ме’’. Раз вој се о ског ту ри зма 
је пер спек ти ван на ро чи то за она ме ста ко ја се на ла зе бли зу при род них зна ме ни то сти, 
исто риј ско-кул тур них и обје ка та ду хов ног на сле ђа’’.



- 250 -

СЕ О СКИ ТУ РИ ЗАМ У РУ СИ ЈИ.Т. А. Ве тро ва, Е. J. Во ло ди на

Уоп ште, сви пла но ви те ри то ри јал ног ти па се ори јен ти шу на 
при вла че ње ту ри стич ко-ин ве сти ци о них ка па ци те та. Очи глед но 
је да ако го во ри мо о те ри то ри јал ним је ди ни ца ма где је ту ри зам 
основ но или чак је ди но сред ство за по кре та ње еко ном ског раз во ја, 
сто ји да је при влач ност те де лат но сти за ин ве сти то ре (и по тро ша-
че) не са мо ва жан, не го и жи вот но нео п хо дан еле мент мар ке тин-
шке по ли ти ке. 

      Али, ну жно је од мах на пра ви ти огра ду, јер су ‘’ин ве сти-
ци о ни про це си у са вре ме ној Ру си ји ја ко цен тра ли зо ва ног ка рак-
те ра. За то те ри то ри јал ни мар ке тин шки про гра ми је су усме ре ни 
пр вен стве но на при вла че ње ту ри ста из соп стве ног или су сед ног 
ре ги о на, а у ве о ма рет ким слу ча је ви ма из уда ље них’’,8) а још ре ђе 
ино стра них ту ри ста.

Ру си ја је да нас обе ћа ва ју ћа сре ди на за про мо ви са ње те ри то ри-
јал них брен до ва, по себ но – ту ри стич ких.

Ипак, по ми шље њу екс пе ра та, за та ко не што је ‘’нео п ход но 
из ву ћи се од јед но о бра зно сти, (...), на у чи ти се ис прав ном уво ђе-
њу те ри то ри јал них брен до ва у сва ко днев ни жи вот, ис пу ња ва ти их 
‘’ин ве сти ци о ним сми слом’’, узи ма ти у об зир исто риј ски ста тус, 
про на ла зи ти спе ци фич ну ре ги о нал ну есте ти ку, ула га ти на по ре у 
њи хо ву по др шку и про мо ци ју на ру ском и ме ђу на род ном тр жи-
шту’’.9)

Че сто не зна ју ћи ка ко се ре а ли зу ју те или дру ге мар ке тин шке 
тех но ло ги је у окви ри ма про мо ци је обла сти или ре јо на, ад ми ни-
стра ци је ма лих те ри то ри јал них је ди ни ца се осла ња ју на ис ку ства 
стра них ко ле га. За Ру си ју је у по след ње вре ме ак ту ел на и прак са 
ди рект не са рад ње у окви ри ма ме ђу на род них про је ка та раз во ја ре-
ги о на. Је дан од при ме ра та кве са рад ње је сте ‘’Ру ско-дан ски про је-
кат стра те шког раз во ја ки ри лов ског ре јо на вол го год ске обла сти’’.

Ипак, успе шност про је ка та та квог ти па је пре из у зе так не го 
пра ви ло. Стра но ис ку ство ни је увек мо гу ће пре сли ка ти на ру ску 
ствар ност ма лих ва ро ши ца или ре јон ских цен та ра.

8) Че чу лин А.  «Про грам мы про дви же ния тер ри то рий в со вре мен ной Рос сии», Га зе те 
о раз ви тии би знес ком му ни ка ций «Ru PoR»,  №45 15-30 апре ля 2011г. [Элек тронный 
ресурс]. Ре жим до сту па:http://www.com mu ni ca tors.ru/fi les/docs/ru por_45.pdf(да та об ра-
щ е ния 19.01.2012г.)

9) Че чу лин А.  «Про грам мы про дви же ния тер ри то рий в со вре мен ной Рос сии», Га зе те 
о раз ви тии би знес ком му ни ка ций «Ru PoR», №45 15-30 апре ля 2011г. [Элек тронный 
ресурс]. Ре жим до сту па:http://www.com mu ni ca tors.ru/fi les/docs/ru por_45.pdf(да та об ра-
щ е ния 19.01.2012г.)
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Огра ни че ност ре сур са, ка ко ма те ри јал них, та ко и не ма-
те ри јал них, до во ди до то га да су ме сне ад ми ни стра ци је при-
ну ђе не да тра же нај јеф ти ни је, али ипак ефек тив не на чи не за 
раз вој сво је обла сти.

Прак тич но ис ку ство из град ње ту ри стич ке  
при влач но сти за оп шти не (на при ме ру  
‘’Куз ки но вог је зе ра’’ ки рил ског ре јо на)

У свој ству при ме ра при ме не тех но ло ги је ми то ди зај на ми смо 
иза бра ли ки ри лов ски ре јон во ло год ске обла сти. Овај ре јон је на-
ма ин те ре сан тан из не ко ли ко раз ло га. Пре све га, он пред ста вља 
уни ка тан при ро дан и исто риј ско-кул турн ни про стор Ру си је, где се 
раз ви ја ју, чу ва ју у ус по ста вља ју из во ри тра ди ци о нал не кул ту ре се-
ве ра.

Ки ри лов је ма ли про вин ци јал ни гра дић ко ји сва ке го ди не при-
ма на хи ља де ту ри ста из це лог све та, а ко ји су при ву че ни пре ле пом 
при ро дом, древ ном ру ском ар хи тек ту ром и умет но шћу, фол кло ром 
и тра ди ци јом.

При ли ком ства ра ња но вог ту ри стич ког про из во да нео п ход но 
је ја сно раз у ме ти шта ће за и ста пла ћа ти ту ри ста, јер он не пла ћа 
то ли ко за тран спорт или хо тел ски сме штај, већ пре све га но ва ис-
ку ства и при ли ку да се упо зна са не по зна тим, удоб ност, па жњу, 
оп шти ам би јент. Дру гим ре чи ма, ми као до ма ћин ње му про да је мо 
иде ју, а не услу гу или ро бу. У том слу ча ју од свих ме то да ко ји се 
ко ри сте за кре а ци ју но ве ту ри стич ке по ну де свим на шим по тре-
ба ма од го ва ра та кав ме тод као што је ми то ди зајн. Упра во он омо-
гу ћа ва у ве ћој ме ри да се ве што од ра зи уни кал ност ту ри стич ког 
објек та и ње го ве кон ку рент ске пред но сти, на осно ву на пра вље не и 
про мо ви са не ле ген де ме ста - ту ри стич ког пу та. 

Ми то ди зајн10) кон стру и ше из ве сно ко му ни ка тив но-пред мет но 
по ље, ко је укљу чу је у се бе да ти пред мет, ин фор ма ци ју о ње му и 

10) Ми то ди зајн као по јам и тех но ло ги ја је у пот пу но сти ‘’ру ски про из вод’’. Осми слио га 
и у на уч ни жи вот увео док тор кул ту ро ло шких на у ка, ди рек тор Ви ше шко ле мар ке тин-
шких ко му ни ка ци ја ру ског др жав ног пе да го шког уни вер зи те та А.И. Хер це на Ан дреј 
Вла ди ми ро вич Уља нов ски (Уль я нов ский А.В. Ми фо ди за йн: ком мер че ские и со ци а ль-
ные ми фы. – СПб.: Пи тер, 2005). Овај аутор пред ла же сле де ће на уч но од ре ђе ње на ве-
де не тех но ло ги је: ‘’Од го ва ра ју ћи ми то ди зајн – то је вид кре а тив ног мар ке тин га ко ји 
се од ли ку је при ме ном по себ них сист ме ских про це ду ра кон стру и са ња ко му ни ка тив ног 
ква ли те та и ко му ни ка тив но-пред мет не обла сти ро бе/услу ге са по себ ним ак цен том одр-
жа ва ња по ве ре ња ци ља ног ауди то ри ју ма’’. (стр. 55)
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оче ки ва ња кли је на та у ве зи пред ме та. Та кав ме тод омо гу ћа ва пред-
ви ђа ња, упра вља ње и ефи ка сан од го вор на им пул се кли је на та ци-
ља не ауди то ри је по сред ством ко му ни ка ци је.

По себ ност ту ри стич ке мар шру те има сво ју осно ву у ло кал ној-
ме сној ле ген ди. По сто ји не ко ли ко ти по ва ле ген ди – фу ту ри стич ке 
(вол шеб не), исто риј ске (у осно ви исто риј ски до га ђај ко ји има зна-
че ње за ло кал но ста нов ни штво) и ре ал не (нај че шће у ве зи са до-
га ђа јем тра гич ног ка рак те ра). Че сто се при ли ком ‘’ле ген ди ра ња’’ 
ту ри стич ког објек та ко ри сте ле ген де ме ша ног ти па у за ви сно сти 
од ин те ре са ци ља них гру па. 

Ле ген да ту ри стич ке мар шру те укљу чу је у се бе од го во ре на 
сле де ћа пи та ња:

- За што ићи?
- Шта тра жи ти?
- Шта оче ки ва ти?
- Че га се бо ја ти?
- Шта се де ша ва на кон аван ту ре? 
Сва ова пи та ња, а пре ци зни је од го во ри на њих, гра де кон цеп-

ци ју ту ри стич ког про из во да, би ва ју ћи као кључ ни ком по нен ти ту-
ри стич ког ли ни је (мар шру те).

‘’Ку зми но је зе ро’’

      Ра ди се о про јек ту раз ра де ту ри стич ке ли ни је Ку зми но 
је зе ро (40 км од Ки ри ло ва, бли зу се ла Ко вар зи но). Са тач ке гле ди-
шта мар ке тин га, је зе ро као ту ри стич ки обје кат по се ду је не ис цр-
пан по тен ци јал (чи сто, ле по је зе ро пра вил ног об ли ка у ра спо ну од 
300-400 ме та ра, ду би на се тре нут но утвр ђу је) и иза зи ва огро ман 
ин те рес бу ду ћи да је у ки ри лов ском ре јо ну та кав вид ту ри зма сла бо 
раз ви јен.

Ипак, мо же мо го во ри ти о сле де ћим про бле ми ма:
- Ни је про це њен сми сле ни по тен ци јал ме ста
- Ни је фор ми ра на ле ген да ме ста
- За ма гље на пред ста ва о по тен ци јал ним кли јен ти ма

Осно ве за ле ген ду је зе ра мо гу да бу ду:
- исто риј ско-кул тур не осо бе но сти ме ста
- дру ге ле ген де или ми стич на при по ве да ња ко ји су не ка да 

по сто ја ли на том ло ка ли те ту
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- ре ал ни до га ђа ји (че сто тра гич ни) по ве за ни са да том ме-
стом

- ле ко ви та свој ства во де у је зе ру (при ме ри чу де сног ис це-
ље ња)

У на шем слу ча ју, го ре на ве де не осно ве ни су от кри ве не за ле-
ген ду мар шру те ‘’Ку зми но је зе ро’’.

      За то осно ву за за сни ва ње ле ген де по ку ша ли смо да на ђе мо 
у ети мо ло шким ка рак те ри сти ка ма ре чи ‘’Ку зма’’.

У да тој си ту а ци ји и да том тре нут ку мо гућ ност брен ди ра ња бу-
ду ће ту ри стич ке ли ни је ви ди мо на сле де ћи на чин. Пред ла же мо две 
кон цеп ци је:

1. ‘’По ка за ће мо вам Ку зми ну мај ку’’ у окви ру про јек та  
‘’Ки ри лов – свад бе ни пр стен Ру си је’’.

      Осла ња ће мо се на кључ не па ра ме тре брен ди ра ња (ле ген-
до ва ња). По на шем ми ше њу у том слу ча ју бренд ту ри стич ке мар-
шре у тее би тре ба ло да по ђе од ‘’ве ро до стој не при че’’. Она се мо ра 
осла ња ти на не што је ре ал но би ло мо гу ће, би ло да се ра ди о ито риј 
или ле ген ди, а да би при ча би ла иин те ре сант на она мо ра са др жа ти 
ин три гу.

Еле мен ти ‘’ве ро до стој не при че’’ су: ју нак/ју на ци (име на), по-
ре кло, спо ља шњи из глед, карк тер, на ви ке, на чин по на ша ња, из во-
ри, ко ји по твр ђу ју по ве за ност са да тимм  ло кли те том. За по че так 
ће мо при ка за ти глвне ју на ке ле ген де.
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Та бе ла 1. Мо гу ћи од нос уло га у окви ру брен ди ра ног објек та
Ку зми на мај ка Ку зма

Све кр ва (мај ка Ку зме) као 
ис ку ше ње за сна је

Син. Мла дић чи ја је мај ка вр ло зах тев на у 
по гле ду бу ду ће сна је. Сна ја мо же да оче ку је 
пу но иза зо ва. Ку зми но је зе ро је ме сто где 
се из гу би ло мно го по тен ци јал них сна ја за-
хва љу ју ћи ин три га ма ње го ве мај ке. Али, је 
јед на ње го ва иза бра ни ца ус пе ла да смек ша 

мај чи но ср це...
(Пунктеви маршруте – етапно пролажење 
‘’тестова’’ које приближава младу називу 

‘’добра жена’’)
Та шта као ис ку ше ње 

за зе то ве 
-Зет. ‘’Ку зма’’ у ру ским по сло ви ца ма и 

уз ре чи ца ма има не га ти ван ка рак тер. Он је 
зао, осве то љу бив и пр гав. У на ро ду се го во-
ри ло: ‘’Наш Ку зма све ра ди на о па ко’’. Он је 
бе дан: ‘’Што је хро мо и сле по то на Ку зму и 
Да мја на’’; при глуп: ‘’Та по сло ви ца ни је за 

Ку зму Пе тро ви ча’’; ни ског по ре кла. ‘’Ра ни-
је је Ку зма ба ште ко пао, а да нас у вој во де 

до пао’’.
(Кузмино језеро је тако место где сваки 

потенцијални зет може доказати да ће он 
бити ‘’добар муж’’

Ку зми на мај ка као чу вар по-
ро дич них ве за

Ку зма и ње го ва мла да су хе ро ји ле ген де 
ко је пра ти срећ на суд би на за хва љу ју ћи 

ни зу по сту па ка ко ји су у ства ри бла го слов 
Ку зми не мај ке

(Могућност потпања прстенова у воду 
језера? Обреди повезани са благословом за 

срећан живот у браку)

За си же ле ген де мо же би ти упо тре бље на би ло ко ја од три ва-
ри јан те. Али је пре све га им пе ра тив да раз у ме мо ко ја ће уло га Ку-
зми не мај ке (а та ко ђе и уло ге оста лих ли ца) нај лак ше и ор ган ски 
од го ва ра ти си сте му ин те ре са и вред но сти по тен ци јал них кли је на-
та раз ма тра ног ту ри стич ког про из во да.

Глав ни део ци ља них кли је на та ми ви ди мо у мла дим за љу бље-
ним па ро ви ма уз ра ста од 22 до 27 го ди на (и њи хо ве при ја те ље), 
бу ду ћи да упра во у то вре ме, по на шем ми шље њу, не ки од њих по-
чи њу озбиљ но да раз ми шља ју о бра ку, по ро дич ним вред но сти ма, 
озбиљ ним од но си ма, пра вље њу за јед нич ких пла но ва за бу дућ ност, 
а не ки су се већ брач но по ве за ли, али још ни су до вољ но упо зна ли 
у но вом ста ту су. 

И јед ној и дру гој гру пи ће би ти ин тер сант но не са мо да до жи ве 
при чу ‘’Ку зми на мај ка’’ не го и да са зна ју мно го то га но вог о се би 
и свом иза бра ни ку или иза бра ни ци, јер мар шру та пред ви ђа про лаз 
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кроз низ ис ку ше ња усме ре них на ис по ља ва ње ква ли те та и спо соб-
но сти ка рак те ри стич них са мо за ‘’до брог му жа’’ и ‘’до бру же ну’’.

Мла ди љу ди (у да љем тек сту ра ди еко но мич но сти на во ди ће мо 
их као мла да и мла до же ња) мо ра ју би ти спрем ни на то да до ла-
ском у се лу Ко вар зи но про ђу кроз сва ис ку ше ња ‘’спрем но сти за 
по ро ди чан жи вот’’. За то што је Ку зми на мај ка по кро ви тељ ка са мо 
оних за љу бље них па ро ва, ко ји су мо гли да до ка жу сво ја осе ћа ња 
и спрем ност за брак у ра зним си ту а ци ја ма. То је усло вље но ле ген-
дом, ко ја има пу ну и кра ћу вер зи ју.

Пу на вер зи ја ле ген де:

‘’Ку зми но је зе ро – то је бај ко ви то ме сто пу но не ве ро ват не 
енер ги је. Ра ди се о то ме да ту од дав ни на до ла зе за љу бље ни па-
ро ви ка ко би се за кле ли је дан дру го ме на љу бав. По пре да њу је 
упра во ов де Ку зми на мај ка бла го сло ви ла свог си на и сна ју на дуг 
и сре ћан жи вот у бра ку. Али, том ра до сном до га ђа ју је прет хо ди ла 
сло же на исто ри ја. Та јан стве на, цр на во да је зе е ра још увек пам ти 
ка ко је мла ди и мла до же њи би ло те шко у ти им вре ме ни ма. Мај ка 
Ку зме је би ла про тив ње го ве љу ба ви ка ло кал ној ле по ти ци, ћер ци 
па сти ра - Ефро си ни ји и на све на чи на је по ку шва ла да их раз дво ји. 
Обе Ку зми не се стре су би ле на мај чи ној стра ни. Ку зма се ду го бо-
рио са ин три га ма мај ке и се ста ра убе ђу ју ћи их и мо ле ћи. Тру дио се 
да са чу ва и љу бав и по ро ди цу. Али, ни шта ни је успе ва ло. И он да 
је са Ефро си ни јом по бе гао из се ла, тај но се вен чав ши и ску ћив ши 
се на оба ли тог је зе ра. Тај жи вот им се чи нио као сре ћан. Ипак, 
кроз не ко вре ме Ефро си ни ја ја при ме ти ла да Ку зма мно го ту гу је 
за мај ком и се стра ма: оне су за ње га ипак пре ви ше вред не да би 
их за бо ра вио за у век. Та да се Ефро си ни ја као не жна, али од луч на 
де вој ка за пу ти ла у се ло да за тра жи бла го слов од све кр ве. Ку зми на 
мај ка је обе ћа ла да ће опро сти ти си ну и при ми ти сна ју, под усло-
вом да де вој ка про ђе не ко ли ко те сто ва (ис ку ше ња). Ефро си ни ја се 
са гла си ла и до да ла: ‘’Та мо где су љу бав и сло га, ту ге не ма!’’. Зна ла 
је Ефро си ни ја да чак и ако бу де те шко – Ку зма ће јој по мо ћи и све 
те шко ће ће за јед но пре ва зи ћи. Та ко је и би ло. Шта год да је све кр-
ва сми сли ла, сна ја се ап со лут но сна шла: све сво јим сна га ма – да 
за ме си хлеб, исе че др ва, хлеб да ис пе че, ко шу љу да за ши је и да 
извзе зе ћи лим. А ка да је мај ка схва ти ла да њој Ку зма по ма же, пре-
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ста ла је да сум ња у сна гу те љу ба ви ко ја је спо ји ла ње ног си на и 
сна ју за цео жи вот’’.

Крат ка вер зи ја ле ген де:

‘’Ку зми но је зе ро - – то је бај ко ви то ме сто пу но не ве ро ват не 
енер ги је. Ра ди се о то ме да ту од дав ни на до ла зе за љу бље ни па ро-
ви ка ко би се за кле ли је дан дру го ме на љу ба и да за мо ле Ку зми ну 
мај ку да их бла го сло ви у ве зи и да по ста не за штит ни ца по ро дич-
них ве за. Та јан стве на, цр на во да је зе ра још увек пам ти исто ри ју 
то га ка ко је јед на све кр ва, баш Ку зми на мај ка те сти ра ла мла ду не 
ве ру ју ћи у ње ну љу бав ка му жу. Али је млад пар пре ва зи шао све 
те шко ће до ка зав ши да ‘’та мо где су љу бав и сло га, ту ге не ма!’’-

2.’’Куз кин сан дук’’ – ту ри стич ка мар шру та за де цу и од ра-
сле.

За од ра сле је до мо ве нок чу вар и но си лац на род них тра ди ци ја.
Из ве сно је да су де ца чу ва ри исто риј ске све сти у по себ ном 

сми слу: ве ли ки ми то ви и зна чај ни ри ту а ли им се оста вља ју у на-
сле ђе пре ко при ча и ига ра.

Куз ка – ни је са мо но си лац му дро сти и на след ник ша ла ста рих 
уку ћа на. Он је још и чу вар ве ли ког жи вог ру ског је зи ка. Ре чи Ку ске 
се са сто је од ри мо ва них стро фа, уз ре чи ца и ша ла ко је зву че фан та-
стич но за де чи је ухо. 

Из уста овог до мо вен ка из ла зе ре чи и из ра зи ко ји са да мо гу 
да се срет ну са мо у реч ни ци ма са од ред ни цом ‘’за ста ре ло’’ и ко ји 
се пре тва ра ју у чу де сно је зич ку игру, сво је вр сан тре нинг је зич ког 
ин стинк та. Ње го во хи ро ви то ‘’Ока ње’’ да је мо гућ ност де ци и од ра-
сли ма да про жи ве са мо ‘’би ти’’ ма тер њег је зи ка.

      Куз кин сан дук се не да је у ру ке ‘’нео се тљив ци ма и мр зи те-
љи ма’’. Он ни је ту са мо ра ди раз ра де бај ко ви те ин три ге, не го као 
све о бу хват ни пе да го шки за хват. Сан дук ко ји го во ри – то је по се бан 
кул ми на ци о ни пункт мар шру те.

Ци ља на кли јен те ла: де ца уз ра ста од 6 до 10 го ди на (и њи хо ви 
ро ди те љи). У том уз ра сту де ца још ве ру ју у при че  и за њих је про-
је кат ин те ре сан тан са обра зов но-за бав не тач ке гле ди шта.
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Се о ски ту ри зам: мо гућ но сти ми то ди зај на

Пра вље ње но вог обра сца, но ве ле ген де ме ста, са ци љем при-
вла че ња но вих гру па ту ри ста се по ка за ло као ин те ре сан тан и ис-
пун љив за да так. Ин те ре со ва ње од стра не ад ми ни стра ци је ки ри-
лов ског ре јо на пред став ни ка со цио-кул тур не сфе ре (ди рек то ра 
ко вар зин ског се о ског до ма кул ту ре, ди рек то ра ‘’Ра ди о ни це на род-
них за на та), а та ко ђе и уче шће у са ста ву рад не гру пе струч ња ка 
‘’Упра ве за ту ри зам и на род них ра ди но сти ки ри лов ског ре јо на’’ и 
ко ор ди на то ра ру ско-дан ског про јек та за стра те шки раз вој ре јо на, 
да ју осно ва да се ве ру је у то да ће да ти про је кат би ти по др жан на 
свим ни во и ма ло кал не са мо у пра ве и да ће и у бу дућ но сти би ти ре-
а ли зо ван уз по др шку ор га на вла сти.

Исто је ва жно при ме ти ти да је при ме на ин стру ме на та ми то-
ди зај на у окви ри ма сми сле не пер цеп ци је да те те ри то ри је и фор-
ми ра ња ње не при влач но сти, по себ но као ту ри стич ке де сти на ци је, 
мо гу ћа не са мо у овом кон крет ном слу ча ју, не го и у дру гим те-
ри то ри јал ним је ди ни ца ма. Ак ту ел ност да тог ме то да се са сто ји у 
ње го вој уни вер зал но сти и до ступ но сти за ре а ли за ци ју од стра не 
ло кал них ад ми ни стра ци ја или ма лих кре а тив но-про јект них гру па.

 Овај рад је примљен 14. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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На у ка о без бед но сти је де це ни ја ма би ла углав ном из ван фо-
ку са ве ћи не ис тра жи ва ча из обла сти дру штве них на у ка у на шој 
зе мљи. Уко ли ко се из у зму по је ди ни сег мен ти сту ди ја из обла сти 
ме ђу на род них од но са ко ји су се ти ца ли без бед но сних пи та ња у 
ме ђу на род ним од но си ма или уџ бе нич ка ли те ра ту ра са ви со ких 
вој них и по ли циј ских шко ла, ко ја се углав ном ба ви ла раз ли чи тим 
аспек ти ма на ци о нал не без бед но сти, тек ће пр ва де це ни ја два де-
сет пр вог ве ка до не ти пр ве мо но граф ске сту ди је из обла сти не у ке 
о без бед но сти. Тре ба по ме ну ти пре све га „На у ку о без бед но сти“ 
Дра га на Р. Си ми ћа из 2003. го ди не, као и ко а у тор ску сту ди ју Љу-
бо ми ра Ста ји ћа и Ра до сла ва Га ћи но ви ћа „Увод у сту ди је без бед но-
сти“ из 2007. го ди не.

  Ра до слав Га ћи но вић, на уч ни са вет ник у бе о град ском Ин сти-
ту ту за по ли тич ке сту ди је, је дан је од ауто ра за слу жних за афир ма-
ци ју без бед но сних сту ди ја у Ср би ји. По знат је пре све га као аутор 
и уред ник ве ли ког бро ја књи га, чла на ка и збор ни ка о те ро ри зму и 
про бле му Ко со ва и Ме то хи је а ње го ве сту ди је „Без бед но сна функ-
ци ја др жа ве“ (Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2012.) и нај но ви ја, 
„Угро жа ва ње без бед но сних ка па ци те та др жа ве“, пред ста вља ју 
зна ча јан до при нос кор пу су де ла из обла сти на у ке о без бед но сти 
об ја вље них на срп ском је зи ку.

  Као цен трал ну тач ку свог ис тра жи вач ког по ду хва та, али и као 
не ку вр сту мо рал ног под сти ца ја за об ја вљи ва ње књи ге „Угро жа-
ва ње без бед но сних ка па ци те та др жа ве“, Га ћи но вић на во ди же љу 
„да се ма кар скре не па жња моћ ним др жа ва ма и над на ци о нал ним 
ор га ни за ци ја ма на мно ге не ду жне жр тве као ре зул тат кон ти ну и ра-
ног угро жа ва ња без бед но сти ма лих др жа ва и на ро да, пр вен стве но 
од стра не ве ли ких и моћ них др жа ва“ (стр. 9). У то ме се са сто ји 
дру штве ни зна чај овог ис тра жи ва ња. На уч ни зна чај ва ља тра жи ти 
у пру жа њу „до при но са на у ци у ра ном пре по зна ва њу свих об ли ка 
угро жа ва ња без бед но сти на гло бал ном ни воу уоп ште“ (исто).  Већ 
ове ре че ни це из ауто ро вих увод них раз ма тра ња упу ћу ју на не ке 
оп ште ка рак те ри сти ке ње го вог ис тра жи вач ког при сту па. Нај пре, 
тај при ступ је пре вас ход но др жа во цен три чан јер го во ри пре све га 
о угро жа ва њу без бед но сти не ких др жа ва од стра не дру гих. Ме ђу-
тим, иде и да ље од то га, од но се ћи се, ка ко смо ви де ли, на „све об-
ли ке угро жа ва ња без бед но сти на гло бал ном ни воу уоп ште“, што 
им пли ци ра да у фо ку су има и дру ге пој мо ве без бед но сти осим кла-
сич не, на ци о нал не – у су шти ни вој не – без бед но сти. 
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„Пред мет и су шти ну“ пој ма без бед но сти, аутор од ре ђу је као 
„ста ње за шти ће но сти лич но сти, дру штва, др жа ве; ста ње за шти ће-
но сти жи вот них ин те ре са; ста ње за шти ће но сти на ци о нал них ин-
те ре са; по ка за тељ о ста њу си сте ма у од но су на не по вољ на деј ства“ 
(стр. 12). Без бед ност се, да кле, схва та као стање, али исто вре ме-
но и активистички, ка да је реч о по ка за те љи ма ста ња си сте ма у 
од но су на не по вољ на деј ства. Ова не по вољ на деј ства ја вља ју се 
као угро жа ва ње без бед но сти, ко је аутор од ре ђу је као „сва ку вр сту 
дру штве не, при род не и тех нич ке опа сно сти ко јом се угро жа ва ју 
иден ти тет, сло бо да, имо ви на или здра вље љу ди, као и те ри то ри-
јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет и устав ни по ре дак и пра во др жа ве, 
на ро да, на ци ја или дру штве них гру па и по је ди на ца“ (стр. 16). Из 
ова квог од ре ђе ња пој ма угро жа ва ња без бед но сти да ље про ис ти чу 
ауто ро ви ста во ви о са мом кон цеп ту без бед но сти.  Упр кос сво јој 
не сум њи вој тра ди ци о на ли стич кој, вол тов ској про ви ни јен ци ји (где 
се без бед ност по сма тра пре вас ход но у од но су на пој мо ве мо ћи, и 
по себ но, вој не мо ћи), Га ћи но вић пре по зна је и при хва та пост хлад-
но ра тов ске кон цеп те про ши ри ва ња и про ду бљи ва ња пој ма без-
бед но сти. Про ши ри ва ње без бед но сти под ра зу ме ва укљу чи ва ње 
у ана ли зу ши рег спек тра прет њи др жав ној без бед но сти не го што 
су то тра ди ци о нал не, вој не прет ње и пре по зна ва ње еко ном ских, 
еко ло шких и со ци јал них прет њи као јед на ко зна чај них, ако не и 
зна чај ни јих. Са дру ге стра не, кон цепт про ду бљи ва ња без бед но сти 
од но си се на пи та ње ре фе рент них обје ка та без бед но сти, од но сно 
на пи та ње чи ја без бед ност се угро жа ва/шти ти. Овај кон цепт под-
ра зу ме ва про ме ну раз у ме ва ња ре фе рент ног објек та од др жа ве ка 
ин ди ви ду ал ном са јед не и струк ту рал ном ни воу са дру ге стра не.

Га ћи но вић та ко при ме ћу је да, иако је „исто риј ски од лу чу ју-
ћи еле мент у по и ма њу без бед но сти би ла вој на си ла“, у са вре ме-
ном до бу „не вој ни фак то ри угро жа ва ња без бед но сти за у зи ма ју све 
зна чај ни је ме сто, а из вор мо ћи др жа ве по ме ра се са стро го вој них 
фак то ра и ње них пра те ћих еле ме на та ка тех но ло ги ји, обра зо ва њу 
људ ског по тен ци ја ла и кон тро ли тр жи шта“ (стр. 61). Аутор на овај 
на чин екс пли цит но при хва та кон цепт про ши ре ња без бед но сти. 
При хва та ње кон цеп та про ду бљи ва ња без бед но сти та ко ђе је не-
дво сми сле но: „Без бед ност по ста је ви ше сте пе на, јер па жња је са да 
усме ре на не са мо у др жа ву, већ и у по је дин ца, али исто та ко и на 
це ло куп ну пла не ту“ (стр. 56). Ул ти ма тив ни от клон од ре а ли стич-
ких – тра ди ци о на ли стич ких – на зо ра, Га ћи но вић чи ни при хва та-
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ју ћи глав ну хи по те зу те о ри је еман ци па ци је Ке на Бу та и Ни ко ла са 
Ви ле ра, ус твр див ши да „по сто ја ну без бед ност мо гу до сти ћи са мо 
они љу ди и гру пе ко ји је не ус кра ћу ју дру ги ма“ (стр. 54). Без бед-
ност се, при то ме, по сма тра као ин стру мен тал на вред ност, ко ја „са-
мо омо гу ћа ва мно ге вред но сти“ (стр. 49).

Из све га на ве де ног про ис ти че ауто ро во ши ро ко, али исто вре-
ме но кон крет но од ре ђе ње пој ма угро жа ва ња као „дру штве них по-
ја ва или по на ша ња на ста лих де ло ва њем чо ве ка (по је ди нач но или 
груп но), при ро де или тех нич ких си сте ма у ду жем пе ри о ду ко је су 
зна чај ног оби ма, при че му на ста ју или мо гу на ста ти штет не по-
сле ди це по ин те гри тет чо ве ка, ње го ву сло бо ду и имо ви ну, као и 
по ин те гри тет и су ве ре ни тет др жа ве и ње них ин сти ту ци ја“. То је, 
да кле, „сва ка вр ста дру штве не, при род не и тех нич ке опа сно сти ко-
јом се угро жа ва ју ин те гри тет, сло бо да, имо ви на или здра вље љу ди, 
као и те ри то ри јал ни  ин те гри тет и су ве ре ни тет и устав ни по ре дак 
и пра во др жа ве, на ро да, на ци ја или дру штве них гру па и по је ди на-
ца“ (стр. 72).

Це ло куп ни Га ћи но ви ћев обра зац из ла га ња про у ча ва не про-
бле ма ти ке по чи ва на тим осно ва ма. На кон што је од ре дио по јам 
угро жа ва ња без бед но сти, он иден ти фи ку је из во ре без бед но сти и 
кла си фи ку је их на осно ву раз ли чи тих кри те ри ју ма, по пут ак тив но-
сти, кон стант но сти или вре ме на на стан ка (стр. 74). Нај зна чај ни ја 
по де ла је она на пра вље на пре ма по ре клу из во ра угро жа ва ња без-
бед но сти, на при род не, тех нич ко-тех но ло шке и ду штве не из во ре. 

У окви ру при род них из во ра угро жа ва ња безбдно сти, аутор по-
себ но из два ја три: кли му, те ри то ри ју и ге о граф ски по ло жај зе мље 
(стр. 77). Ути цај при ро де на без бед ност, по го то во у сми слу угро-
жа ва ња, огле да се пре вас ход но кроз по ја ву еле мен тар них не по го да 
(зе мљо тре са, по пла ва, сне жних на но са, од ро на, кли зи шта и „дру-
гих не по го да ши рих раз ме ра ко је угро жа ва ју жи во те љу ди и ма те-
ри јал на до бра“ (стр. 87). У овом одељ ку аутор го во ри и о жи вот ној 
сре ди ни и на чи ни ма ње ног угро жа ва ња (стр. 85-86.), ма да оста је 
пи та ње да ли је у овом слу ча ју реч о при род ним из во ри ма угро-
жа ва ња без бед но сти или је реч о по врат ној спре зи услед деј ста ва 
тех нич ко-тех но ло шких или дру штве них фак то ра. 

Под тех нич ко-тех но ло шким из во ри ма угро жа ва ња без бед но-
сти аутор под ра зу ме ва „по сто ја ње и раз ви је ност тех нич ко-тех но-
ло шких по стро је ња но си ла ца угро жав ња жи во та љу ди, њи хо вог 
здра вља и жи вот не сре ди не“ (стр. 106). Ак це нат се ста вља на ну-
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кле ар ну енер ги ју, ра ди ја ци ју, јо ни зу ју ћа зра че ња и по ре ме ћа је у 
де ло ва њу сло же них тех но ло шко-ин ду стриј ских си сте ма, ма да би 
се овој гру пи мо гло до да ти и са вре ме но кон вен ци о нал но, да кле не-
ну кле ар но а на пред но, ви со ко тех но ло шко оруж је.

Дру штве ни из во ри угро жа ва ња без бед но сти су оку пи ра ли 
ауто ро ву ис тра жи вач ку па жњу у нај ве ћој ме ри. Ова гру па из во-
ра пред ста вља по след њи еле мент у ње го вој кон струк ци ји ка те го-
ри јал ног си сте ма за на уч но про у ча ва ње об ли ка угро жа ва ња без-
бед но сти др жа ве. Аутор јој при сту па са ста но ви шта си сте ма без-
бед но сти, при да ју ћи по се бан зна чај пред ви ђа њу и без бед но сним 
про це на ма бу ду ћих из во ра угро жа ва ња без бед но сти, схва ће них, 
у нај ши рем сми слу, у кон тек сту дру штве них су ко ба. У Га ћи но-
ви ће вој ана ли зи реч је о ши ро ком спек тру дру штве них из во ра, од 
оних нај ни жег ин тен зи те та, по пут суп кул тур них или ре ли гиј ски 
под стак ну тих фак то ра, до оних дра стич них, по пут ге но ци да или 
апарт хеј да (стр. 113).

У цен трал ном и нај о бим ни јем одељ ку књи ге, Га ћи но вић кла-
си фи ку је и ана ли зи ра кон крет не об ли ке угро жав ња без бед но сти 
др жа ве. Он, нај пре, вр ши основ ну кла си фи ка ци ју об ли ка угро-
жа ва ња без бед но сти у од но су на два кључ на кри те ри ју ма. Пр ви 
кри те ри јум је сте кри те ри јум сред ста ва, ко ја мо гу би ти ору жа на 
и нео ру жа на. Пре ма то ме, угро жа ва ње без бед но сти се „оства ру је 
кроз ору жа не и нео ру жа не об ли ке“ (стр. 135). Дру ги кри те ри јум је 
кри те ри јум ме ста на стан ка, тј. ге о граф ског по ре кла. У од но су на 
овај кри те ри јум, „по ја ве или де лат но сти угро жа ва ња мо гу се по де-
ли ти на оне ко је су ор га ни зо ва не, усме ре не и до ла зе спо ља (из ван 
те ри то ри је зе мље) и оне чи ји се основ ни узро ци и но си о ци на ла зе 
уну тар зе мље“ (стр. 137). Да кле, дру га по де ла об ли ка угро жа ва-
ња без бед но сти би ла би она на спољ не и уну тра шње. Укр шта њем 
ових кри те ри ју ма, до би ја се ко нач на че тво ро чла на кла си фи ка ци-
ја об ли ка угро жа ва ња без бед но сти др жа ве: уну тра шњи ору жа ни, 
уну тра шњи нео ру жа ни, спољ ни ору жа ни и спољ ни нео ру жа ни об-
ли ци. Ва ља до да ти да, у по гле ду дру гог кри те ри ју ма кла си фи ка-
ци је, са вре ме но до ба до но си зна ча јан број из у зе та ка, од но сно хи-
брид них, тран сна ци о нал них об ли ка. Аутор то и при зна је, али чи-
ње ни ца по сто ја ња ове вр сте из у зе та ка ни на ко ји на чин не ума њу је 
ана ли тич ку упо тре бљи вост ње го ве по став ке.

У члан ку овог оби ма ни је мо гу ће де таљ но из ло жи ти ком плет-
ну Га ћи но ви ће ву ана ли зу сва ког од укуп но де вет на ест об ра ђе них 
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по је ди нач них об ли ка угро жа ва ња без бед но сти др жа ве. Мо ра се, 
ме ђу тим, по но во на гла си ти ње гов ин тер ди сци пли нар ни и хо ли-
стич ки при ступ: иако је др жа ва цен трал ни ре фе рент ни обје кат без-
бед но сти у овом ис тра жи ва њу, у овој по став ци су при сут ни број ни 
еле мен ти про ду бље ног кон цеп та без бед но сти. Та ко ђе, кон цепт је 
про ши рен по ме ра њем од ис кљу чи во вој них без бед но сних иза зо-
ва, ри зи ка и прет њи ка не вој ним, би ли они при род ног, тех нич ко-
тех но ло шког или дру штве ног по ре кла. Је зи ком Ко пен ха шке шко-
ле без бед но сти (Ба зан, Веј вер, де Вил де), по кри ве но је и об ра ђе но 
свих пет сек то ра без бед но сти: вој ни, по ли тич ки, еко ном ски, со ци-
је тал ни и еко ло шки, кроз об ли ке угро жа ва ња без бед но сти др жа ве 
ко ји се про те жу од при род них ка та стро фа и епи де ми ја, пре ко те ро-
ри зма, ору жа них по бу на и суб вер зи ја, све до ору жа них агре си ја и 
вој них ин ва зи ја.

Упр кос од ре ђе ном бро ју успе лих и зна чај них књи га и чла на ка 
из обла сти без бед но сних сту ди ја, на ро чи то у нај но ви јем пе ри о ду, 
ова на уч на ди сци пли на је у Ср би ји још увек у по во ју. Књи ге по пут 
„Угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др жа ве“ и ауто ри по пут Ра-
до сла ва Га ћи но ви ћа чи не зна чај не по ма ке у по гле ду раз во ја ди сци-
пли не и ње не по пу ла ри за ци је. Не би би ло нео прав да но оче ки ва ти 
и бу ду ћа из да ња ове књи ге ко ја би, у пер спек ти ви, мо гла да до стиг-
не уџ бе нич ки ка рак тер и ста тус.



  

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти



туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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