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Увод ник
На уч ни ра до ви  на ших ува же них са рад ни ка, тре ћег бро ја По-

ли тич ке ре ви је за 2012. го ди ну, раз ма тра ју и ак ту е ли зу ју ви ше 
ре ле вант них дру штве них и по ли тич ких пи та ња, ко ја се ти чу де-
мо крат ских и на ци о нал них ка па ци те та Ср би је у про це су ме ђу на-
род них ин те гра ци ја.

Темa овог брoja но си на зив По ли тич ке пар ти је и из бо ри Ср би-
ји 2012. го ди не, и чи не је ра до ви ко ји се ба ве по ли тич ким стран ка-
ма, ме ди ји ма, мај ским из бо ри ма, као и ши рим пи та њи ма де мо кра-
ти је и по ли тич ког си сте ма Ср би је у са вре ме ном пе ри о ду.

Кад су у пи та њу ово го ди шњи пар ла мен тар ни и пред сед нич ки 
из бо ри са зна је мо, да иако је нај ви ше пар ти ја и пред сед нич ких кан-
ди да та на сто ја ло да про бле ми на Ко со ву и Ме то хи ји не бу де цен-
трал на те ма њи хо ве по ли тич ке кам па ње, ис тра жи ва њем је утвр-
ђе но да је упра во од нос пре ма ре ша ва њу про бле ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји и пер цеп ци ја тог од но са у би рач ком те лу Ср би је, би ла 
је дан од зна чај них фак то ра ко ји је опре де лио по бед ни ка ово го ди-
шњих пред сед нич ких и пар ла мен тар них из бо ра у Ср би ји (У. Шу-
ва ко вић). По ли тич ке пар ти је тре ба ло би да има ју кључ ну уло гу  у 
про це су де мо кра ти за ци је, али ана ли зе сте пе на ин сти ту ци о на ли зо-
ва но сти пар ти ја и пар тиј ског си сте ма, уну тар пар тиј ски де мо крат-
ски од но си и раз вој пар то крат ских тен ден ци ја у срп ском дру штву, 
ука зу ју на срп ске пар ти је као јед ног од глав них кри ва ца за спо ро 
уве ћа ње де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср-
би ји (Д. Ву чи ће вић). Слич но ово ме, ве ли ка је и уло га ме ди ја  у 
де мо крат ском раз во ју дру штва, али исто та ко и мо гућ ност њи хо ве 
зло у по тре бе, тј. про блем из ме ђу де мо кра ти је и ,,про из вод ње при-
стан ка’’, ко ја нај ви ше до ла зи до из ра жа ја  у из бор ном про це су (М. 
Сто ја ди но вић).  У овом де лу мо же те про чи та ти и чла нак ко ји се 
ба ви не за ви сним ре гу ла тор ним те ли ма (Д. Бур саћ); као и  рад ко ји 
об ра ђу је по ло жај пред сед ни ка у по ли тич ком си сте му Ср би је (Д. 
Тра и ло вић)

Дру ги део об ра ђу је пи та ње вер ског и на ци о нал ног иден ти те та 
у са вре ме ном све ту. Ту су члан ци ко ји се ба ве пи та њем  ет ноп си хо-
ло ги је,  на ци о нал не пси хо ло ги је, од но сно кон струк том ко лек тив-
ног на ци о нал ног иден ти те та, и ко сов ског ми та  у ње го вој  на ци о-
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нал но тво рач кој сна зи. По себ но је ин фор ма ти ван и ин спи ра ти ван 
рад ко ји се ба ви по ло жа јем хри шћа на на Бли ском ис то ку ( З. Ми-
ло ше вић).

У тре ћем де лу Ча со пи са мо же те се упо зна ти са ре зул та ти ма 
на ших ис тра жи ва ча ко ји су об ра ђи ва ли пи та ња кон со ли да ци је Ср-
би је и ње них ка па ци те та у про це су европ ских ин те гра ци ја. 

Че твр ти  део са др жи ра до ве ко ји се ба ве пи та њи ма без бед но-
сти , оба ве штај не ак тив но сти и не ке но ве ви до ве по ли тич ке ко му-
ни ка ци је, као што је ху мор, у из бор ним кам па ња ма Ср би је и Шпа-
ни је. 

У ру бри ци огле ди и сту ди је ну ди мо вам два  члан ка о  ве ли-
ким ју го сло вен ским –  хр ват ским и срп ским пи сци ма: Кр ле жи и 
Ан дри ћу; је дан го во ри  о уло зи Кр ле же у раз би ја њу ју го сло вен ске 
др жа ве (М. Ди клић), а дру ги, на ру ском је зи ку, о ет но кон фе си о на-
лим ори јен ти ри ма у  Ан дри ће вом  де лу (А. На у мо ва).

Ру бри ка освр ти, при ка зи, на уч на по ле ми ка оче ку је ва ше ра до-
ве, по го то во мла дих ис тра жи ва ча,  у још ве ћем бро ју.

в. д. Глав ног и од го вор ног уред ни ка 
др Мом чи ло Су бо тић, на уч ни са вет ник

Радови сарадника Института за политичке студије  
реализовани су у оквиру пројекта 179009
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Урош В. Шу ва ко вић
Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у При шти ни  

при вре ме но у Ко сов ској Ми тро ви ци

ИЗБОРИУСРБИЈИ2012.
ИСТАВОВИОКОСОВУИМЕТОХИЈИ*

Сажетак
У ра ду се да је ре зул тат ана ли зе про грам ско-по ли тич-
ких ста во ва нај ве ћих пар ти ја – уче сни ца пар ла мен-
тар них и пред сед нич ких из бо ра ма ја 2012. у ве зи са 
ре ша ва њем про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји. При ме-
ње ном ме то дом ана ли зе са др жа ја нај но ви јих основ-
них про грам ских и из бор них-про грам ских до ку ме на та 
ових пар ти ја и, по из у зет ку, из ја ва њи хо вих ли де ра и 
пред сед нич ких кан ди да та, до шло се до за кључ ка о ево-
лу ци ји у по гле ду пар тиј ских ста во ва у ве зи са Ко со-
вом и Ме то хи јом. Сем то га, иако је нај ви ше пар ти ја 
и пред сед нич ких кан ди да та на сто ја ло да про бле ми на 
Ко со ву и Ме то хи ји не бу де цен трал на те ма њи хо ве 
по ли тич ке кам па ње, ис тра жи ва њем је утвр ђе но да 
је упра во од нос пре ма ре ша ва њу про бле ма на Ко со ву 
и Ме то хи ји и пер цеп ци ја тог од но са у би рач ком те лу 
Ср би је, би ла је дан од зна чај них фак то ра ко ји је опре-
де лио по бед ни ка ово го ди шњих пред сед нич ких и пар ла-
мен тар них из бо ра у Ср би ји. 
Кључ не ре чи: пред сед нич ки и пар ла мен тар ни из бо ри, 
Ср би ја 2012, ста во ви по ли тич ких пар ти ја, Ко со во и 
Ме то хи ја, иде ја о „по де ли Ко со ва“. 

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та 47023 Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу на ци о-
нал ног иден ти те та и евро ин те гра ци ја ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. И СТАВОВИ О КОСОВУ ...Урош В. Шу ва ко вић

РЕ КА ПИ ТУ ЛА ЦИ ЈА СТА ВО ВА ПО ЛИ ТИЧ КИХ ПАР ТИ ЈА У 
СР БИ ЈИ О КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ 1990-2010.

T зв. „ко сов ско пи та ње“ је по но во по ли тич ки отво ре но де мон-
стра ци ја ма у гра до ви ма ју жне срп ске по кра ји не мар та 1981. го-

ди не, на ко је је та да шње Пред сед ни штво СФРЈ од го во ри ло уво ђе-
њем ван ред ног ста ња, ко је ни је спре чи ло се па ра ти стич ко де ло ва-
ње ала бан ских екс тре ми ста.„Де мон стра ци је у По кра ји ни пра ће не 
су са бо та жа ма у по је ди ним пред у зе ћи ма, ба ца њем ле та ка, ме ра ма 
за пре тва ра ње Ко со ва у ет нич ки чи сту по кра ји ну. Шо ви ни сти су 
се ко ри сти ли сва ко ја ким ме то да ма и прет ња ма за то тал но ис тре-
бље ње Ср ба и Цр но го ра ца. Скр на ви ли су спо ме ни ке кул ту ре, пра-
во слав на гро бља, па ли ли ку ће, уби ја ли љу де, на сил но за у зи ма ли 
ту ђу зе мљу, огра ни ча ва ли сло бо ду кре та ња. По сле ди ца то га био 
је ма сов ни од ла зак срп ских по ро ди ца из ове По кра ји не“1). Звер-
ски на пад на Ђор ђа Мар ти но ви ћа, ма ја 1985. и по ку шај ње го вог 
при кри ва ња од стра не та да шњег са ве зног по ли циј ског вр ха, као и 
муч ко уби ство вој ни ка у па ра ћин ској ка сар ни ко је је из вр шио Азиз 
Кељ мен ди сеп тем бра 1987. по ста ли су ме та фо ре за зло чи не ал бан-
ских се па ра ти ста и на си ље над Ср би ма. При че му не тре ба смет ну-
ти с ума чи ње ни цу да то ет нич ко, по ли тич ко на си ље над Ср би ма и 
не ал бан ци ма на Ко сме ту да ти ра још од 1912. и ра ни је.2)

Чи та ва плу ра ли за ци ја срп ског дру штва од ви ја се у зна ку су-
о ча ва ња са про бле ми ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Сто га, мо жда и не 
тре ба да чу де ра зни пред ло зи ра ди кал них кон цеп ци ја ње го вог ре-
ша ва ња, ко ји су на по чет ку до ла зи ли углав ном од стра не ан ти ко-
му ни стич ки, де сни чар ски ори јен ти са них но во фор ми ра них пар ти ја 
и то у пе ри о ду на пу шта ња мо но лит но сти, плу ра ли за ци је срп ског 
дру штва и пре тва ра ња гра ђа на у ак тив не по ли тич ке су бјек те3), ко ји 
за по чи ње са VI II сед ни цом ЦК СКС одр жа ном сеп тем бра 1987. и 

1) Је ле на Гу ско ва, Исто ри ја ју го сло вен ске кри зе (1990-2000), књ. 1, ИГАМ, Бе о град, 
2003, стр. 44.

2) Урош Шу ва ко вић, „Век се па ра ти стич ког на си ља ко сов ских Ал ба на ца над Ср би ма и 
дру гим гра ђа ни ма не ал бан ске на ци о нал но сти (1912-2012)“, По ли тич ко на си ље (ур. и 
прир. Дра ги Ма ли ко вић, Урош Шу ва ко вић, Об рад Сте ва но вић), Фи ло зоф ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ко сов-
ска Ми тро ви ца, 2011, стр. 143-166

3) Урош Шу ва ко вић, „VIIIседница Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је и из-
ра ста ње  гра ђа на Ср би је у ак тив не су бјек те по ли тич ког про це са“, Осма сед ни ца ЦК 
СКС – 20 го ди на по сле (прир. и ур. Урош Шу ва ко вић), „Сми сао“, „Сло бо да“, Бе о град, 
2009, стр. 268-269
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окон ча ва се ван ред ним пар ла мен тар ним и пред сед нич ким из бо ри-
ма у Ср би ји 1992. го ди не. Овај пе ри од на зи ва мо пр вим или кон-
сти ту и шу ћим пе ри о дом у од но су на пар тиј ске ста во ве у ве зи са 
Ко сме том. Та да су Ко со во и Ме то хи ја, из ме ђу оста лог и због устав-
них про ме на у Ср би ји, глав на по ли тич ка те ма у ве зи са ко јом се 
из ја шња ва ју у сво јим про грам ско-по ли тич ким ак ти ма и та да шња 
власт, оли че на у Са ве зу ко му ни ста Ср би је4), од но сно не што ка сни-
је Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је (СПС) као ње го вом по ли тич ком 
и прав ном след бе ни ку и та да шња опо зи ци ја. Раз ли ка у пред ло зи ма 
ко је они ну де је ди ја ме трал на: док се СПС за ла же за на че ло гра-
ђан ске рав но прав но сти, га ран то ва ње свих на ци о нал но-ма њин ских 
пра ва на нај ви шим свет ским стан дар ди ма и очу ва ње те ри то ри јал-
не ауто но ми је АП Вој во ди не и АП Ко со во и Ме то хи ја у са ста ву 
Ср би је, укљу чу ју ћи и уно ше ње у сам Устав Ре пу бли ке Ср би је де-
фи ни ци је Ср би је по ко јој је она „де мо крат ска др жа ва свих гра ђа на 
ко ји у њој жи ве“ (чл. 1.)5), опо зи ци о не пар ти је, ли стом де сни чар-
ске и ан ти ко му ни стич ке, за ла жу се као ми ни мум за де фи ни са ње 
Ср би је у скла ду са на че лом на ци о нал ног (срп ског) су ве ре ни те та, 
за уки да ње те ри то ри јал них ауто но ми ја (ДС6), ДСС7), СПО, СРС) 
што Пе чуј лић и Вл. Ми лић уви ђа ју као „до са да не по зна ту оп ци-
ју“8), а не ке од њих тра же и „да се ус по ста ви број ча ни од нос Ср ба 
и Шип та ра ка кав је био по след њег да на сло бо де, 6. апри ла 1941. 
го ди не“9), што ни је зна чи ло ни шта дру го не го по зи ва ње на ет нич ки 
мо ти ви сан зло чин. У ра ди ка ли зму ме ра ко је би, пре ма њи хо вим 
про грам ским ста во ви ма, тре ба ло пред у зе ти на Ко со ву и Ме то хи ји 
ни је та да мно го за о ста ја ла ни Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС)10). 

4) Ви ди: Цен трал ни ко ми тет Са ве за ко му ни ста Ср би је, Са вез ко му ни ста Ср би је за мир, 
сло бо ду, рав но прав ност, де мо кра ти ју и про спе ри тет Ко со ва, ЦК СКС, Бе о град, 15. 
фе бру ар 1990. Ва жно је на по ме ну ти да је овај до ку мент штам пан дво је зич но – на срп-
ском и ал бан ском је зи ку. 

5) „Устав Ре пу бли ке Ср би је“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 1 од 28. сеп тем бра 
1990.

6) Ко ста Ни ко лић, Бо јан Б. Ди ми три је вић, Ср ђан Цвет ко вић, Сло бо дан Га ври ло вић 
(прир.), Исто ри ја Де мо крат ске стран ке 1989-2009: до ку мен ти, Слу жбе ни гла сник, 
Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град, 2009, стр. 56

7) Про грам и Ста тут Де мо крат ске стран ке Ср би је, Де мо крат ска стран ка Ср би је, Бе о-
град, 2003.

8) Ми ро слав Пе чуј лић, Вла ди мир Ми лић, По ли тич ке стран ке у Ју го сла ви ји, Струч на 
књи га, Бе о град, 1990, стр. 470

9) „Про грам СПО“, Срп ска реч, 1. јун 1990, стр. 36-37 [забрањен број]
10) Ви ди: Про грам ска плат фор ма Срп ске ра ди кал не стран ке, Цен трал на отаџ бин ска 

упра ва СРС, Бе о град, 1991.
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Дру ги пе ри од, ко ји би смо озна чи ли као пе ри од пар тиј ске хи-
бер на ци је у од но су на ово пи та ње, од кра ја 1992. све до сре ди не 
1997. Кон ци пи ра њем ре ше ња про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји ба-
ви се са мо СПС, док јој та да опо зи ци о не пар ти је у Ср би ји пре пу-
шта ју тај „врућ кром пир“ и у сво јим про грам ским до ку мен ти ма 
да ле ко ви ше тре ти ра ју „од но се у Ју го сла ви ји и прав це њи хо вог 
ре де фи ни са ња, од нос пре ма Ју го сла ви ји као др жа ви, пра во на са-
мо о пре де ље ње ју го сло вен ских на ро да и, у том кон тек сту, зах тев 
за при зна ва ње истог пра ва и срп ском на ро ду, итд.“11) Тек са ства-
ра њем те ро ри стич ке ОВК на Ко сме ту и, de fac to, ин тер на ци о на-
ли за ци јом про бле ма на Ко сме ту, опо зи ци о не по ли тич ке пар ти је у 
Ср би ји се по но во окре ћу ну ђе њу од ре ђе них ре ше ња, уз по ку шај 
да се ово пи та ње ин стру мен та ли зу је про тив Сло бо да на Ми ло ше-
ви ћа и СПС, та ко да ову фа зу и на зи ва мо ин стру мен та ли зу ју ћом. 
Та фа за тра је од 1997. до пе то ок то бар ске сме не вла сти 2000. У 
овом пе ри о ду до ла зи и до про ме не њи хо вог ста ва у по гле ду ре ша-
ва ња ко смет ских про бле ма: СПО је нај ви ше лу тао,  зна чај но ме-
ња ју ћи сво ју по зи ци ју већ 1993. при зна ју ћи ма њин ска пра ва свим 
на ци о нал ним ма њи на ма у зе мљи и од у ста ју ћи од сво јих ра ни јих 
екс трем но шо ви ни стич ких зах те ва у ко рист јед не гра ђан ске ори-
јен та ци је, али од кам па ње 1997. по но во „по ку ша ва да се вра ти на 
по зи ци је на ци о на ли стич ке стран ке“12) ; СРС из Про гра ма стран ке 
из 1996. из ба цу ју све у ра ни јем про грам ском до ку мен ту по бро ја не 
ре стрик тив не ме ре,пре ма за кључ ку Ди ја не Ву ко ма но вић, са ко јим 
ни смо са свим са гла сни, „и нај бла же дис кри ми на тор не од ред бе“13) 

11) Урош Шу ва ко вић, „Пар ти је у Ср би ји и Ко со во и Ме то хи ја 1990-2000“, На ци о нал ни 
ин те рес, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2009, стр. 79

12) Сла ви ша Ор ло вић, По ли тич ке пар ти је и моћ, Ју го сло вен ско удру же ње за по ли тич ке 
на у ке, Чи го ја-штам па, Бе о град, 2002, стр. 299  

13) Ди ја на Ву ко ма но вић, „Ср би ја као `(не)до вр ше на држава` у про гра ми ма по ли тич ких 
стра на ка“, Ср би ја – по ли тич ки и ин сти ту ци о на ли иза зо ви (ур. и прир. 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. 121. На ша 
не са гла сност у ве зи са за кључ ци ма ци ти ра не аутор ке је дво ја ка: нај пре, за кљу чак (стр. 
121) о то ме да је Про грам СРС из 1991. био за сно ван на „Hi na us! ме ра ма“ и да се њи ме 
СРС свр ста ла ме ђу стран ке ко је „про па ги ра ју сте ре о тип ни на ци о нал-шо ви ни стич ки 
го вор мр жње свој ствен (нео)на ци стич кој иде о ло ги ји“ је, у нај ма њу ру ку, ис хи трен, ни-
је до ка зан и не узи ма у об зир дру штве ни кон текст и ба рем јед но ве ков не исто риј ске 
про це се на Ко сме ту, што је све ва жно за на уч но за кљу чи ва ње у дру штве ним на у ка ма. 
Ово, на ро чи то, ка да се не уочи чи ње ни ца да је у по гле ду сво јих шо ви ни стич ких зах-
те ва Про грам СПО био знат но ра ди кал ни ји (ре у спо ста вља ње број ча ног од но са Ср ба 
и Шип та ра на дан 6. апри ла 1941!), а ипак ни је ква ли фи ко ван као „(нео)на ци стич ки“; 
дру го за кљу чак Ву ко ма но ви ће ве да је СРС из вр ши ла „де на ци фи ка ци ју свог Про гра ма“ 
из 1996. не сто ји из два раз ло га: а) он ни ка да ни је ни био на ци фи ко ван, то је про сто 
пре ја ка реч за је дан на ци о на ли стич ки, де сни чар ски про грам и, б) тврд ња да је СРС 
из о ста ви ла и „нај бла же дис кри ми на тор не од ред бе“ ни је тач на, по што се оства ри ва ње 
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али „ин си сти ра на уки да њу ауто ном них по кра ји на“14), док ДС и 
ДСС, тек у окви ру Про гра ма ДОС-а из 2000, ви ше не са мо да не 
тра же њи хо во уки да ње, већ се за ла жу за „афир ма ци ју ауто но ми је 
Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је“15). То је сва ка ко би ла по сле ди ца 
„при хва та ња ре ал но сти“ ко ја је на Ко сме ту ус по ста вље на на кон 
агре си је 1999. и усва ја ња Ре зо лу ци је 1244, чи ње ни це да је Ко а ли-
ци ја ДОС об у хва та ла и пар ти је из ра зи то ауто но ма шког ста ва, али 
и по ли тич ке пер цеп ци је ста во ва за пад них вла да. Ва жно је уочи ти 
да у пе ри о ду 1990-2000. у Ср би ји не по сто ји ни јед на пар ти ја, уз 
из у зе так оних иле гал них ко је де лу ју на са мом Ко сме ту, ко ја се за-
ла же за не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је.16) Та ко ђе тре ба уочи ти да 
је на ме та ње аме рич ког кон цеп та „но вог свет ског по рет ка“ у гло-
бал ним раз ме ра ма  у по след њих две де це ни је „во ди ло све ве ћем 
при ти ску као оса мо ста љи ва њу ју жне срп ске ауто ном не по кра ји-
не“17) У ДОС-овом „Про гра му за де мо крат ску Ср би ју“ из 2000, се 
ка же ка ко ће На род на скуп шти на пр вог да на за се да ња, ка да они 
до ћу на власт, до не ти де кла ра ци ју, ко јом ће, по ред оста лог, „оба-
ве за ти бу ду ћу Вла ду да од мах под не се про грам кон крет них ме ра 
Са ве ту без бед но сти УН-а ко јим би се омо гу ћи ла до след на при ме-
на ре зо лу ци је 1244 о Ко со ву, очу вао те ри то ри јал ни ин те гри тет и 
су ве ре ни тет Ср би је, га ран то ва ла пра ва на ми ран и си гу ран жи вот 
свим ста нов ни ци ма Ко со ва и под ста кла ње го ва ин те гра ци ја у но ве 
де мо крат ске ин сти ту ци је зе мље. По себ но ће мо ин си сти ра ти да се 
хит но ре ши пи та ње оте тих и уби је них ли ца на кон до ла ска КФОР-
а“18). Све ово је оста ло мр тво сло во на па пи ру, а ни три на ест го ди на 
по сле до ла ска КФОР-а ни је ре ше но пи та ње оте тих и уби је них Ср-

пра ва на ци о нал них ма њи на, за ко ја се про грам ски за ла же ова стран ка, усло вља ва  ти ме 
да сред ства за њи хо ву ре а ли за ци ју „не обез бе ђу је др жа ва, већ би они са ми, пре ма сво-
јим мо гућ но сти ма, мо ра ли да при сту пе из град њи, осни ва њу и отва ра њу по ме ну тих ин-
сти ту ци ја“ (шко ла, уни вер зи те та, ин фор ма тив них ку ћа за на ци о нал не ма њи не), чи ме 
се су штин ски ово њи хо во пра во не ги ра. Ви ди „Про грам Срп ске ра ди кал не стран ке“, 
Ве ли ка Ср би ја, Бе о град, бр. 401, јул 1997, спе ци јал но из да ње, стр. 21 

14) „Про грам Срп ске ра ди кал не стран ке“, Исто, стр. 5
15) Про грам за де мо крат ску Ср би ју, Де мо крат ска опо зи ци ја Ср би је (ДОС), Бе о град, 2000. 

До ступ но на: http://www.voj vo di na.com/pri lo zi/g17.html [приступље но 8. ав гу ста 2012]
16) Урош Шу ва ко вић, Исто, стр. 93-94
17) Урош Шу ва ко вић, „Гло ба ли за ци ја на си ља: `нови свет ски поредак` и оти ма ње ко со ва 

и Ме то хи је“, Ко со во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма  (гл. и одг. ур. Дра ги 
Ма ли ко вић), књ. 4 „Со ци о ло ги ја и дру ге дру штве не на у ке“ (ур. Урош Шу ва ко вић), Фи-
ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2010, стр. 923

18) ДОС, Исто
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ба за ко је је у овом Про гра му на ве де но ка ко ће се ин си сти ра ти на 
ње го вом „хит но сти“ ње го вог ре ша ва ња.

Пе то ок то бар ске про ме не до ве ле су до пр вог зна чај ног пре ком-
по но ва ња ви ше стра нач ке по ли тич ке сце не Ср би је по сле 1990. На 
свим из бо ри ма од тог да ту ма па до да нас, на ко ји ма је уче ство вао 
са мо стал но, СПО Ву ка Дра шко ви ћа ни је пре ла зио цен зус, та ко да 
је у овом пе ри о ду, од пет из бор них ци клу са, у два оста јао ван пар-
ла мен тар на стран ка, док је у пар ла мент ула зио са мо као део ве-
ћих ко а ли ци ја. Би ра чи су ка зни ли ње го во од би ја ње да уче ству је 
у Ко а ли ци ји ДОС19). Већ 2001. до ла зи до рас па да ове ко а ли ци је 
прак тич но на са став не де ло ве, бу ду ћи да се из ње из два ја дру га по 
сна зи стран ка ДСС, чи ји је пред сед ник Ко шту ни ца исто вре ме но и 
шеф са ве зне др жа ве. Уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа мар та 2003. ис хо-
до ва ло је ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма кра јем те го ди не. 
Не по сред но пре њих, до та да шња НВО Г17+, ина че чла ни ца Ко-
а ли ци је ДОС, пре ра ста у по ли тич ку стран ку20). На кон ван ред них 
из бо ра фор ми ра се пр ва вла да Во ји сла ва Ко шту ни це, са ста вље на 
од ка дро ва ДСС, Но ве Ср би је (НС) Ве ље Или ћа и Г17+, ко ја је ма-
њин ска, али ко ја у На род ној скуп шти ни има си гур ног са ве зни ка 
– СПС. Кра јем 2005. до ла зи до фор ми ра ња но ве по ли тич ке стран-
ке, из два ја њем фрак ци је пред во ђе не мла дим Ђин ђи ће вим са рад-
ни ком из ДС-а, Че до ми ром Јо ва но ви ћем ко ји са гру пом чла но ва 
ове фрак ци је, уз по др шку не ких мар ги нал них стра на ка (ГСС, СДУ 
и сл.) и мон ди ја ли стич ки ори јен ти са них лич но сти21) осни ва Ли бе-
рал но-де мо крат ску пар ти ју. Ову фа зу на зи ва мо пост пе то ок то-
бар ском. У овом пе ри о ду, 2001-2007, по ли тич ке пар ти је у Ср би ји 
до но се сво је пр ве пост пе то ок то бар ске стра нач ке про грам ске до-

19) Ап сурд је ве ћи ка да се зна да је ДОС осно ван упра во на ини ци ја ти ву Ву ка Дра шко ви-
ћа и СПО-а. Ме ђу тим, ње го во усло вља ва ње да он бу де пред сед нич ки кан ди дат, што 
је зна чи ло пре ма свим про це на ма си гу ран гу би так пред сед нич ких из бо ра од стра не 
ДОС-овог кан ди да та, стал но ис ти ца ње сво је во де ће уло ге итд. до ве ло је до ра зи ла же-
ња ДОС-а и СПО-а, па је Дра шко ви ће ва пар ти ја ис та кла на пред сед нич ким из бо ри ма 
2000. свог пред сед нич ког кан ди да та Во ји сла ва Ми хај ло ви ћа, уну ка Дра же Ми хај ло ви-
ћа и сво ју ли сту, ко ја ни је пре шла ни цен зус. 

20) Ово је нај бо љи до каз да сва ка ор га ни за ци ја, ма ка ко да се са мо де кла ри ше, уко ли ко 
уче ству је у вла сти и бо ри се за ње но осва ја ње, у со ци о ло шком сми слу је сте по ли тич ка 
пар ти ја и са мо је пи та ње вре ме на ка да ће то об ја ви ти. Чла ни ца Ко а ли ци је ДОС би ла 
је и Асо ци ја ци ја сло бод них и не за ви сних син ди ка та, чи ји је пред сед ник био ми ни стар 
ра да у Ђин ђи ће вој вла ди и ко ји је осно вао Ла бу ри стич ку стран ку, ко ја ни је оства ри ла 
ни ка кав ути цај у Ср би ји.

21) О мон ди ја ли стич кој кон цеп ци ји ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња ви ди: Јо ван 
Ба зић, Срп ско пи та ње, ЈП „Слу жбе ни лист СЦГ“, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, 2003, стр. 311-344 
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ку мен те или вр ше њи хо ве ре ви зи је, уз из у зе так Срп ске ра ди кал не 
стран ке ко ја је до не ла свој но ви Про грам тек 2009 и ко ји за пра-
во пред ста вља њен до та да шњи Про грам из 1996. (уз ма ње из ме не, 
али ре ле вант не за Ко смет). Оп шта ка рак те ри сти ка но во у сво је них 
стра нач ких про гра ма је не ста нак ра ди кал них ре ше ња, по зи ва ње на 
Ре зо лу ци ју 1244 Са ве та без бед но сти ОУН, у по чет ку ви ше ин си-
сти ра ње на су ве ре ни те ту и ин те гри те ту Ср би је сход но Ре зо лу ци ји, 
а ка ко је вре ме од ми ца ло, све ви ше на за шти ти пра ва срп ског на ро-
да на Ко сме ту и ње го ве кул тур не, пр вен стве но вер ске, за шти те22). 
У свом из бор ном „Про гра му за бо љи жи вот“ ДС из но си ста во ве 
ко ји са др же „са мо нај оп шти ја опре де ље ња, без за ла же ња у де та ље, 
те из бе га ва из но ше ње би ло ка ве иде је или пла на ко ји би мо гли да 
бу ду кри ти ко ва ни од стра не за пад них зе ма ља“23) ДСС се, ме ђу тим, 
у но вом пар тиј ском Про гра му из 2007, ко ји је и да нас фор мал но 
ва же ћи, опре де љу је за фор му лу и Ко со во и ЕУ, уз ја сно ис ти ца-
ње да је „По кра ји на Ко со во и Ме то хи ја, ко ја се при вре ме но на ла-
зи под упра вом Ује ди ње них на ци ја, ин те грал ни и нео ту ђи ви део 
на ше зе мље“, уз по зи ва ње на По ве љу ОУН, ме ђу на род но пра во и 
зах тев за „пу ну при ме ну Ре зо лу ци је 1244“24). И со ци ја ли сти за др-
жа ва ју „твр ду по зи ци ју“ у по гле ду ре ша ва ња пи та ња на Ко сме ту 
и, од свих по ли тич ких пар ти ја, су нај до след ни ји: они се и да ље 
за ла жу за ауто но ми ју Ко со ва и Ме то хи је у окви ру Ср би је (за раз-
ли ку од ДС, ДСС и СПО ко је су се сво је вре ме но за ла га ле за ње но 
уки да ње), за по што ва ње Ре зо лу ци је 1244 и По ве ље ОУН, али и у 
сво јој Про грам ској де кла ра ци ји из 2006. упо зо ра ва ју да су „про тив 
да се ста тус Ре пу бли ке Ср би је, у про це су ин те гра ци ја ЕУ или би ло 
ко је дру ге ме ђу на род не ин сти ту ци је, усло вља ва при стан ком на са-
мо стал ност Ко сме та“25). Же сто ко кри ти ку ју ћи ме ђу на род ну за јед-
ни цу и УН ад ми ни стра ци ју због чи јег је то ле ри са ња „кон стант ног 
те ро ра, про го на пре о ста лих Ср ба, Цр но го ра ца и дру гог не ал бан-
ског ста нов ни штва, спре ча ва њем по врат ка из бе глих и ра се ље них, 

22) Про грам за бо љи жи вот, Де мо крат ска стран ка, Бе о град, 2007, стр. 14. До ступ но на:  
http://www.ds.org.rs/do ku men ti/pro gram_ds_za_bo lji_zi vot_2007.pdf [приступљено 2. ав-
гу ста 2012]

23) Урош Шу ва ко вић, „Пар ти је у Ср би ји и Ко со во и Ме то хи ја (2000-2008)“, Срп ска по ли-
тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2009, стр. 403-404

24) Про грам ДСС, Де мо крат ска стран ка Ср би је,Бе о град, 2007, стр. 8. До ступ но на: http://
dss3.orion.rs/wp-con tent/uplo ads/dow nlo ads/2011/02/04-Pro gram-%E2%80%93-De mo-
krat ske-stran ke-Sr bi je.pdf [приступље но 2. ав гу ста 2012]

25) Про грам ска де кла ра ци ја Сед мог Кон гре са СПС, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је,Бе о-
град, 2007, стр. 40
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Ко смет по стао ет нич ки нај чи сти ја те ри то ри ја у Евро пи“26), СПС 
на гла ша ва да све од лу ке у ве зи са Ко сме том мо ра до но си ти На род на 
скуп шти на и, по по тре би, „за тра жи ти да оне бу ду про ве ре не на ре-
фе рен ду му од стра не гра ђа на“27)

 Ка рак те ри стич но за овај пе ри од је да на срп ској по ли тич кој 
сце ни на ста ју по ли тич ке стран ке ко је се, ма ње-ви ше отво ре но, за-
ла жу за не за ви сност Ко сме та. До 2008. то је ЛДП, а на кон про гла-
ше ња тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“ и СПО до но си но ви про грам ски 
акт ко јим то при хва та као fa i tac com pli.  Про грам ЛДП „Дру га чи-
ја Ср би ја“, из 2007. го ди не, је сте пр ви про грам ски до ку мент не ке 
пар ти је у Ср би ји, на рав но уз из у зе так ал бан ских се па ра ти стич ких 
пар ти ја ко је иле гал но де лу ју на са мом Ко сме ту, ко јим се она отво-
ре но и не дво сми сле но за ла же за не за ви сност Ко со ва28). Г17+ има 
не ја сан и про тив ре чан став: сма тра да је ре ше ње срп ског на ци о-
нал ног пи та ња си ту а ци ја ка да је „Ср би ја-европ ска др жа ва“, ука зу-
ју ћи у свом Про гра му из 2004. ка ко је то у ин те ре су и на ци о нал них 
ма њи на, на во де ћи по је ди нач но све ма њи не из у зев оне нај ве ће – 
ал бан ске29), из че га мо же мо да за кљу чи мо ка ко Ко со во и Ме то хи-
ја, пре ма њи хо вој ви зи ји, ни су део те бу ду ће „европ ске Ср би је“. С 
дру ге стра не, у истом Про гра му, ова стран ка се за ла же за „исто-
риј ски спо ра зум из ме ђу срп ског и ал бан ског на ро да на Ко со ву“, 
за на ста вак пре го ва ра са ко сов ским Ал бан ци ма на осно ву прин ци-
па „стан дар ди пре ста ту са“, „уз стрикт но по што ва ње Ре зо лу ци је 
1244“30). 

Го ди на 2008. је ва жна због чи ње ни це да су 14. фе бру а ра при-
вре ме не ин сти ту ци је из При шти не про гла си ле тзв. „не за ви сност 
Ко со ва“. Од та да се срп ска пар тиј ска сце на на ла зи у ин де пан ди-
стич кој фа зи. Истог да на од лу ку о про гла ше њу тзв. „не за ви сно-
сти“ сво јом од лу ком је по ни шти ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је, а на 
хит но са зва ној сед ни ци од лу ку Вла де Ср би је је по твр ди ла и На-
род на Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је31). Ван ред ни из бо ри иза зва ни 

26) Исто, стр. 39
27) Исто, стр. 40
28) Дру га чи ја Ср би ја, Ли бе рал но-де мо крат ска пар ти ја, Бе о град, 2007, стр. 9. До ступ но 

на http://www.ldp.rs/upload/do cu ments/dru ga ci ja%20sr bi ja.pdf [приступље но 2. ав гу ста 
2012]

29) Про грам Г17+,  Г17+, Бе о град, 2004, стр. 11. До ступ но на http://www.g17plus.rs/v2/ima-
ges/sto ri es/do ku men ti/pro gram-g17-plus.pdf [приступљено 2. ав гу ста 2012]

30) Исто, стр. 12.
31) За по твр ђи ва ње Од лу ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је о по ни шта ва њу од лу ке при вре ме них 

ко сов ских ин сти ту ци ја о про гла ше њу тзв. „не за ви сно сти“ Ко сме та гла са ла су 225 од 
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Ко шту ни чи ним енер гич ним од би ја њем да до бро вољ но при хва-
ти ми си ју ЕУЛЕКС на Ко сме ту, спро ве де ни   у ду ху ин си сти ра ња 
ДС-а на евро ин те гра ци ја ма и бо љем жи во ту и за ла га ња ДСС-а за 
очу ва ње те ри то ри је Ср би је32), до ве ли су до фор ми ра ња но ве скуп-
штин ске ве ћи не, ко ју су са чи ња ва ли ДС, Г17+ и СПС. Иако је но ва 
Вла да ја сно де кла ри са ла да не ће при зна ти не за ви сност Ко со ва и 
Ме то хи је, по ли ти ка ко ју је она во ди ла, као и пред сед ник Та дић, чи-
ја је по ли тич ка моћ за сни ва на не то ли ко на устав ним овла шће њи-
ма ше фа др жа ве ко ли ко на чи ње ни ци   да је исто вре ме но и ли дер 
во де ће пар ти је, про цес „ис кли зну ћа“ Ко со ва и Ме то хи је из са ста ва 
Ср би је је ока рак те ри сао чи тав че тво ро го ди шњи ман дат ове вла де. 
По ста ла је очи та чи ње ни ца да Вла да да је пред ност евро ин те гра ци-
ја ма над за шти том те ри то ри је Ср би је, те да је то она „шар га ре па“ 
ко јом је за пад не вла де уце њу ју у по гле ду при зна ва ња не за ви сно-
сти Ко сме та.

Већ 2008. још јед на пар ти ја јав но об зна њу је сво је при хва та-
ње ква зи др жав но сти Ко со ва. То је СПО Ву ка Дра шко ви ћа, ко ја у 
свом про грам ском до ку мен ту „Је згро де сне Ср би је“ кон ста у је ка ко 
је „Ко со во као не за ви сна др жа ва ра на на др жав ном те лу Ср би је“. 
Као „лек“ за ви да ње те ра не СПО сма тра да је „да Европ ска Уни ја 
при ну ђе на да  Ко со во евро пе и зу је, али и да евро пе и зу је Ср би ју и 
цео ре ги он“33). И СПО, са свим ја сно. да је пред ност евро ин те гра-
ци ја ма над очу ва њем су ве ре ни те та Ср би је. У 2008. го ди ни до ла-
зи и до рас ко ла у до та да нај ве ћој опо зи ци о ној пар ти ји, Срп ској 
ра ди кал ној стран ци. Два  нај бли жа са рад ни ка Во ји сла ва Ше ше-
ља, То ми слав Ни ко лић и Алек сан дар Ву чић, фор ми ра ју за се бан 
по сла нич ки клуб у на род ној скуп шти ни, а по том и но ву пар ти ју 
– Срп ску на пред ну стран ку (СНС), ко ја у на ред ном че тво ро го ди-
шњем пе ри о ду ја ча из да на у дан на ра чун срп ских ра ди ка ла. У пр-
вом про грам ском до ку мен ту „Де сет прин ци па де ло ва ња СНС“ из 
2008.34), ова пар ти ја се бе де фи ни ше др жа во твор но – као „по ли тич-
ку ор га ни за ци ју по све ће ну очу ва њу це ло ви то сти др жав не те ри то-
ри је Ре пу бли ке Ср би је“. Слич но ста во ви ма со ци ја ли ста из њи хо ве 

при сут них 234 на род них по сла ни ка.  
32) Ви ди Зо ран Сто јиљ ко вић, Пар тиј ски си стем Ср би је, II из ме ње но и до пу ње но из да ње, 

Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 463-464
33) Је згро де сне Ср би је, Срп ски по крет об но ве,  Бе о град, 2008, стр. 8. До ступ но на: http://

spons.rs/ckfin der/user fi les/fi les/je zgro de sne sr bi je_web.pdf [приступље но 2. ав гу ста 2012]
34) Де сет прин ци па де ло ва ња СНС, Срп ска на пред на стран ка, Бе о град, 2008. До ступ но 

на: http://www.sns.org.rs/%D1%81%D1%80/2010-06-05-00-10-55.html [приступљено 3. 
ав гу ста 2012]
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Про грам ске де кла ра ци је усво је не две го ди не ра ни је, и на пред ња ци 
ис ти чу да опре де ље ње Ср би је за ула зак у ЕУ  „не тре ба да бу де 
спор но, али Ср би ја у Евро пу мо же да уђе са мо као це ло ви та др-
жа ва, са Ко со вом и Ме то хи јом као сво јим са став ним де лом“35). И 
Срп ска ра ди кал на стран ка, у 2009. до но си свој но ви, уисти ну ста-
ри про грам из 1996. ко ји је, прак тич но, пре тр пео са мо при ла го ђа-
ва ња, и то ми ни мал на, вре ме ну. Јед на од нај зна чај ни јих из ме на је 
она ко ја се ти че те ри то ри јал не ор га ни за ци је др жа ве: док се у Про-
гра му из 1996. СРС екс пли цит но из ја шња ва да ће „ин си сти ра ти 
на уки да њу ауто ном них по кра ји на“, тог ста ва у но вом Про гра му 
из 2009. – не ма. Јед но став но, из бри сан је36). Као про грам ски став 
оста ло је опре де ље ње да тре ба за др жа ти окру ге као ад ми ни стра-
тив но-управ не це ли не и оп шти не као је ди ни це ло кал не са мо у пра-
ве. Да кле, у по гле ду ра ди кал ског ста ва пре ма оп стан ку по кра ји на 
оста ло је не ја сно да ли бри са ње „ин си сти ра ња на њи хо вом уки-
да њу“ зна чи и про ме ну ста ва СРС у прав цу оп стан ка ауто ном них 
по кра ји на Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је или про сто СРС не ма о 
овом пи та њу став. Скло ни ји смо да за кљу чи мо да та кав по сту пак 
зна чи са гла ша ва ње са по сто је ћом те ри то ри јал ном ор га ни за ци јом 
Ре пу бли ке Ср би је, са две ауто ном не по кра ји не, али уз из бе га ва ње 
при зна ња и да ва ња обра зло же ња за што је ова стран ка та ко ду го, и 
ана хро но, ис тра ја ва ла на том свом ста ву. Ко нач но, и со ци ја ли сти 
2010. и зва нич но усва ја ју но ви Про грам СПС37). Они углав ном по-
на вља ју ра ни је усво је не ста во ве у по гле ду по што ва ња ме ђу на род ног 
пра ва, По ве ље ОУН и спро во ђе ња ре зо лу ци је 1244.  Као услов да се 
уоп ште при сту пи ре ша ва њу про бле ма Ко со ва со ци ја ли сти зах те ва ју 
да се омо гу ћи по вра так свим ра се ље ним ли ци ма, да им се вра ти 
имо ви на или на док на ди ште та и омо гу ћи сло бо дан и ми ран жи вот, 
уз га ран ци ју лич не и имо вин ске си гур но сти38). СПС ис ти че при вр-
же ност мир ном, по ли тич ком ре ше њу, „у ин те ре су свих, на осно ву 
ме ђу на род ног пра ва“ и тра же уче шће ОУН, свих ре ле вант них су-
бје ка та ме ђу на род не за јед ни це и „по себ но ЕУ“39). „Све сни смо да 

35) Исто, тач ка 5.
36) Про грам СРС, Срп ска ра ди кал на стран ка,  Бе о град, 2009. стр 6. До ступ но на http://

www.srp ska ra di kal na stran ka.org.rs/pdf/misc/20091023-pro gram.pdf [приступљено 3. ав-
гу ста 2012]

37) Про грам СПС, Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, Бе о град, 2010. До ступ но на: http://sps.
org.rs/Do ku men ta/PRO GRAM%20SPS.pdf [приступљено 3. ав гу ста 2012]

38) Исто, стр. 21
39) Иако не ки ауто ри сма тра ју овај став као нај зна чај ни ји ме ђу ста во ви ма СПС у ве зи са 

Ко со вом и Ме то хи јом (ово за кљу чу је мо по што се на оста ле у сво јим ана ли за ма не 
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вра ћа ње на пре ђа шње ста ње не би би ло одр жи во ре ше ње. Али ни 
ин си сти ра ње на ус по ста вља њу не ли бе рал не ква зи др жа ве – тзв. не-
за ви сног Ко со ва, ко је ни је у ста њу да га ран ту је без бед ност, шти ти 
сло бо ду и имо ви ну свим ста нов ни ци ма, ко је не про це су и ра зло чи-
не по чи ње не на на ци о нал ној осно ви, ко је не омо гу ћа ва по вра так 
прог на них, и ко је не ма из гле де на успе шан еко ном ски раз вој – ни је 
одр жи во. Та кво ста ње про блем Ко со ва и Ме то хи је мо же ду го роч-
но пре тво ри ти у ’за мр зну ти’ су коб“40). Со ци ја ли сти у свом но вом 
Про гра му сма тра ју да је за обе стра не при хва тљи во ре ше ње оно 
ко је ће „и Ср би ма и Ал бан ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји омо гу ћи ти 
су штин ску ауто но ми ју, и ко јом ће Ср би ја са чу ва ти те ри то ри јал ни 
ин те гри тет“41).

ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ 2012. И ПО ЛИ ТИЧ КИ СТА ВО ВИ  
ЊИ ХО ВИХ УЧЕ СНИ КА О КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ

Ка ко се из из ло же ног мо же ви де ти, по ли тич ка сце на у Ср би-
ји је зна чај но пре ком по но ва на пред из бо ре 2012. За пра во из бо ри 
у Ср би ји одр жа ва ју се у зна чај но дру га чи јим усло ви ма не го они 
2008. Не ко ли ко је деј ству ју ћих чи ни ла ца ко ји ства ра ју ту но ву си-
ту а ци ју: а) из ре ка пи ту ли ра ног, мо же се утвр ди ти да су све стран ке 
у пе ри о ду ду жем од две де це ни је зна чај но ме ња ле сво је по ли тич ке 
ста во ве у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом, не ке чак ви ше пу та пот пу-
но ре ви ди ра ју ћи сво је кон цеп ци је из шо ви ни стич ке пре ко мон ди-
ја ли стич ке до ква зи на ци о на ли стич ке (нпр. СПО), не ке пред ла жу-

оба зи ру), ми ука зу је мо да је за за кљу чи ва ње у по гле ду по ли ти ке СПС пре ма Ко сме ту 
по треб но са гле да ти све про грам ске ста во ве ове пар ти је у ве зи са пи та њем Ко сме та. 
На и ме, у по гле ду од но са пре ма про бле ми ма на Ко сме ту по сто ји из ра зит кон ти ну и тет 
у ста во ви ма СПС од ње ног на стан ка за кључ но са усва ја њем ње ног но вог Про гра ма. 
Ин си сти ра ње СПС на уче шћу ОУН у ре ша ва њу овог про бле ма ни је ни ма ло фор мал не 
при ро де, ако се има у ви ду да је ЕУ у по гле ду ко смет ског про бле ма пре у зе ла ини ци ја-
ти ву на ште ту Ср би је. Та ко ђе је ана ли тич ки не ис прав но тре ти ра ти ста во ве СПС у ве зи 
са Ко сме том у окви ру „ску па пи та ња ко ји се ба ви спољ ном по ли ти ком и ме ђу на род ном 
са рад њом“, по што их и сам СПС у свом но вом Про гра му из 2010. та ко не тре ти ра. 
Та ко ђе, и ка да се вр ши тзв. „по зи ци о ни ра ње“ СПС на пар тиј ској сце ни Ср би је (и не 
са мо СПС), је дан од нај ва жни јих кри те ри ју ма мо ра да бу де од нос пре ма др жав ном и 
на ци о нал ном пи та њу. А ту се, по себ но ка да је реч о Ко со ву и Ме то хи ји, СПС зна чај но 
раз ли ку је од ДС, што је по ста ло ја сно и то ком и на кон мај ских из бо ра 2012. Ви ди Алек-
сан дар Ми ло са вље вић, „Но ви про грам Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и (ре)де фи ни-
са ње иде о ло шке ма три це“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 3/2011, стр. 187.

40) Исто
41) Исто
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ћи ви ше  кон крет них пла но ва (ДС) за ре ше ње овог про бле ма, не ке 
од по бор ни ка са рад ње са ме ђу на род ном за јед ни цом до про тив ни ка 
ве ће уло ге ЕУ у ре ша ва њу ко смет ског пи та ња (ДСС), а у ме ђу вре-
ме ну до ла зи до на стан ка и но вих стра на ка од ко јих се ЛДП за ла же 
отво ре но за не за ви сност Ко со ва, што СПО при хва та до ку мен том 
„Је згро де сне Ср би је“ тек на кон уни ла те рал ног про гла ше ња тзв. 
„не за ви сно сти“, и с дру ге стра не, но вих пар ти ја ко је се про грам ски 
чвр сто за ла жу за оста нак Ко сме та у са ста ву Ср би је, чак се са мо-
де фи ни шу ћи као стран ке ко је су и на ста ле „ра ди очу ва ња це ло ви-
то сти ре пу бли ке Ср би је“ (СНС). СПС у чи та вом пе ри о ду по ка зу је 
из ра зи ту про грам ску до след ност ка да се ра ди о ре ша ва њу про бле-
ма на Ко со ву и Ме то хи ји, и у том сми слу се мо же кон ста то ва ти не-
по сто ја ње дис кон ти ну и те та са пе ри о дом док јој се на че лу на ла зио 
Сло бо дан Ми ло ше вић. Ра ди ка ли нај пре од у ста ју од ве ћи не дис-
кри ми на ци о них ме ра пре ма ал бан ској на ци о нал ној ма њи ни, да би 
ко нач но 2009. од у ста ли и од зах те ва за уки да њем те ри то ри јал них 
ауто но ми ја у Ср би ји (ДС, ДСС, СПО су дав но пре њих то учи ни-
ли)   б) из бо ри 2012. се одр жа ва ју не што ви ше од че ти ри го ди не од 
јед но стра ног про гла ше ња тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“ ко ју је при-
зна ло 88 др жа ва у све ту42), ме ђу њи ма и 22 од 27 чла ни ца ЕУ43), в) 
због на си ља ко је се при ме њу је пре ма Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи-
ји, од стра не иле гал них „вла сти у При шти ни“, али и ЕУЛЕКС-а и 
КФОР-а, што је по себ но еска ли ра ло у ле то 2011. ка да су гра ђа ни 
ба ри ка да ма бра ни ли се вер Ко сме та, опре де ље ње гра ђа на Ср би је за 
ула зак у ЕУ ни ка да ни је би ло ма ње, а про тив ула ска у НА ТО ни ка-
да ни је би ло ве ће. Ме сеч но пра ће ње од но са јав ног мње ња Ср би је 
пре ма ЕУ од стра не Кан це ла ри је за при кљу че ње ЕУ Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је по ка зу ју да је број оних ко ји би гла са ли за мо мен тал-
но при кљу че ње Ср би је ЕУ пао на све га 46% у сеп тем бру 201144). 
Пре ма ис тра жи ва њу спро ве де ном 25. де цем бра 2011-5. ја ну а ра 
2012. ма ње од по ло ви не пу но лет них гра ђа на, 46,5% по др жа ва ула-
зак Ср би је у ЕУ, док је про ти вље ње при сту па њу НА ТО-у на ра сло 

42) За кључ но са Бру не јем, 25. апри ла 2012.
43) Од др жа ва-чла ни ца ЕУ, тзв. „не за ви сност Ко со ва“ ни су при зна ле: Шпа ни ја, Сло вач ка, 

Ки пар, Грч ка и Ру му ни ја.
44) Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Пре зен та ци ја ис тра-

жи ва ња јав ног мње ња. Бе о град, 2012. До ступ но на: http://www.se io.gov.rs/upload/
do cu ments/na ci o nal na_do ku men ta/is tra zi va nja_jav nog_mnje nja/pre zen ta ci ja_ijm_fi nal_
jan2012.pdf [приступљено 4. ав гу ста 2012]
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на при бли жно ¾, чак 74,8% пу но лет них гра ђа на Ср би је45). Ра ни ја 
ис тра жи ва ња, вр ше на ма ја 2009. и 2010. на сту дент ској по пу ла ци ји 
у Ко сов ској Ми тро ви ци и Бе о гра ду, а за сту ден те је од у век ве зи ва-
мо про е вроп ско рас по ло же ње, већ су та да по ка зи ва ла да би сту ден-
ти ра ди је жр тво ва ли ула зак у ЕУ, не го се од ре кли Ко со ва46). Из ве-
сно је да по сто ји ја сна ко ре ла ци ја из ме ђу опа да ња евро оп ти ми зма 
с јед не стра не и, с дру ге стра не, за о штра ва ња си ту а ци је на Ко со ву, 
где су се ми си је ЕУЛЕКС и КФОР по на ша ле, по оце ни та мо шњих 
Ср ба, „про ал бан ски“ и по ку ша ја да се Ср би ја уце ни при зна ва њем 
тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“ у за ме ну за при ступ ЕУ. Ова кав раз вој 
до га ђа ја смо и пред ви де ли47),  г) Ср би са Ко сме та не ма ју ни ка кво 
по ве ре ње у пре го ва рач ки тим Ср би је, ко ји стал но чи ни уступ ке и 
по сти же дво сми сле не спо ра зу ме за рад до би ја ња ста ту са кан ди да та 
Ср би је за члан ство у ЕУ, што се ко нач но и по сти же 1. мар та 2012. 
Ал бан ци, али и пред став ни ци ЕУЛЕКС, КФОР и ЕУ, те спо ра зу ме 
ту ма че ис кљу чи во она ко ка ко од го ва ра ал бан ској стра ни, су прот но 
оно ме што пре го ва рач ки тим пла си ра у Ср би ји, а Ср би на са мом 
Ко сме ту, укљу чу ју ћи и ње гов се вер, сва ким да ном осе ћа ју на соп-
стве ној ко жи по гор ша ње свог ста ту са (про бле ми ре ги стар ских та-
бли ца48), во зач ких и са о бра ћај них до зво ла, ад ми ни стра тив них пре-
ла за пре ма цен трал ној Ср би ји и сл.), при че му ни оста ли гра ђа ни 
Ср би је ни су „сле пи код очи ју“ (нпр. пи та ње ре ги о нал ног „пред ста-
вља ња Ко со ва“49)) д) исто вре ме но се одр жа ва ју ре дов ни пар ла мен-

45) „Ср би ја де цем бар 2011 – ја ну ар 2012“, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, 2012. 
До ступ но на http://www.nspm.rs/is tra zi va nja-jav nog-mnje nja/is tra zi va nje-qsr bi ja-de cem-
bar-2011q.html [приступљено 4. ав гу ста 2012]

46) Урош Шу ва ко вич, „Эскиз ет но по ли ти че ских су жде ний серб ских сту ден тов из Ко со-
во“, Со ци о ло ги че ские ис сле до ва ния Со цИс, Ин сти тут со ци о ло гий Ро си й ской ака де мии 
на ук, Мо сква, но. 3/2010, с. 73. До ступ но на: http://www.isras.ru/fi les/Fi le/So cis/2010-3/
Shu va ko vich.pdf [приступљено 4. ав гу ста 2012]; Урош Шу ва ко вић, Ја сми на Пе тро вић, 
„Од нос пре ма Ко со ву и Ме то хи ји и вред но ва ње нај ва жни јих гло бал них ци ље ва Ср би-
је: ком па ра тив на ана ли за ста во ва сту де на та Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме-
ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци и сту де на та Уни вер зи те та у Бе о гра ду“, Збор ник 
ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, бр. XL/2010, стр. 291-306.

47) Урош Шу ва ко вић, По ли тич ке пар ти је и гло бал ни дру штве ни ци ље ви, Тре ћи ми ле ни-
јум, Бе о град, 2004, стр. 323.

48) Нпр. Спо ра зум пред ви ђа да Ср би мо гу да би ра ју хо ће ли ко ри сти ти ре ги стар ске та бли-
це са озна ка ма KS, ко је из да је УН МИК или RK ко је из да ју се це си о ни стич ке вла сти из 
При шти не. У прак си, Ал бан ци ју жно од Ибра ка ме ну ју сва ки ауто мо бил са ре ги стар-
ским озна ка ма KS по што зна ју да је он у вла сни штву Ср би на и да се њи ме пре во зе 
Ср би.

49) Спо ра зу мом је пред ви ђе но да се омо гу ћу је Ко со ву да уче ству је на ре ги о нал ним ску по-
ви ма, али да бу де дру га чи је пред ста вље но од др жа ва-уче сни ца од ре ђе ног ску па. Ре ше-
ње је про на ђе но у нат пи су KO SO VO*, при че му је зве зди ца озна ка за фу сно ту у ко јој 
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тар ни и пре вре ме ни пред сед нич ки из бо ри, ђ) на по ли тич кој сце ни 
Ср би је глав ни ак те ри су, од ста рих по ли тич ких пар ти ја, СПС, ДС, 
ДСС и СРС, а од но вих, пост пе то ок то бар ских, СНС, ЛДП, ко ја је 
као сто жер ко а ли ци је „Пре о крет“ оку пи ла СПО Ву ка Дра шко ви ћа 
и још не ке мар ги нал не стран ке и по ли тич ке ор га ни за ци је50) и Г17+ 
ко ја је оку пи ла око се бе ши ро ку ко а ли ци ју ло кал них и ре ги о нал-
них пар ти ја под на зи вом Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је (УРС), е) ме ђу 
пред сед нич ким кан ди да ти ма дво ји ца ко ја су се пла си ра ла у дру ги 
из бор ни круг су по ли ти ча ри из два пе ри о да – То ми слав Ни ко лић, 
ко ји је био под пред сед ник Са ве зне вла де пре ми је ра Мо ми ра Бу ла-
то ви ћа и Ше ше љев за ме ник у СРС и Бо рис Та дић ко ји, иако при-
су тан у ДС од ње ног осни ва ња, сво ју истин ску по ли тич ку ка ри је ру 
за по чи ње тек на кон што је уби јен Зо ран Ђин ђић ка да би ва иза бран 
нај пре за ли де ра ове пар ти је, а по том два пу та и за пред сед ни ка 
Ре пу бли ке. 

Ка кви су ста во ви стра на ка и њи хо вих пред сед нич ких кан ди-
да та у ве зи са ре ша ва њем про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји 2012?

Де мо крат ска стран ка из ла зи на пар ла мен тар не и пред сед нич-
ке из бо ре са хи по те ком да је до пу сти ла тзв. „кли за ју ћу не за ви-
сност“ Ко со ва у за ме ну за то да Ср би ја до би је ста тус кан ди да та за 
члан ство у ЕУ, што је би ло глав но из бор но обе ћа ње ове стран ке на 
прет ход ним из бо ри ма. Ису ви ше је ин ди ка то ра ко ји да ју ар гу мен-
та ци ју у при лог ова квој тврд њи: од де пе ша Ви ки лик са51), ко је ја сно 
по ка зу ју да ДС-у ни је то ли ко ста ло до Ко сме та, ко ли ко до то га да 
Та дић по бе ди на из бо ри ма 2007. до На цр та Стра те ги је раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је до 2020. го ди не52), у ко јој од по ме на Ко со ва и Ме-
то хи је не ма ни сло во „К“! При том је би ло за ми шље но да ова кву 
Стра те ги ју, на кон јав не рас пра ве, усво ји ко а ли ци о на вла да, али до 

тре ба да бу де ис пи са но „Овај на зив не пре ју ди ци ра ста во ве о ста ту су и у скла ду је са 
Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја 1244 и ми шље њем Ме ђу на род ног 
су да прав де о ко сов ској де кла ра ци ји не за ви сно сти“. Пред став ни ци се це си о ни ста из 
При шти не, али и њи ма на кло ње ни ме ђу на род ни по сред ни ци, сма тра ју да је тај текст 
до вољ но по знат, па ту ма че да је до вољ но да уз нат пис KO SO VO оста не са мо *, а да је 
не по треб но ис пи си ва ти чи та ву фу сно ту.

50) Асо ци ја ци ја сло бод них и не за ви сних син ди ка та Ср би је, чи ји је пред сед ник Ран ка Са-
вић, по др жа ла је ову ко а ли ци ју, чи ме је по твр ди ла обе леж ја по ли тич ке, а не син ди-
кал не ор га ни за ци је. Са ви ће ва је иза бра на и за на род ног по сла ни ка као кан ди дат ове 
ко а ли ци је.

51) Ни ко ла Вр зић, Ви ки ликс: тај не бе о град ских де пе ша, Фонд „Сло бо дан Јо ва но вић“, Пе-
чат, Бе о град, 2011.

52) На црт Стра те ги је раз во ја Ре пу бли ке Ср би је до 2020. го ди не, Скуп шти на Де мо крат-
ске стран ке, Бе о град, 18. де цем бра 2010. До ступ но на: http://www.ds.org.rs/do ku men ti/
SR BI JA_2020_Stra te gi ja_2010-12-18.pdf [приступљено 5. ав гу ста 2012]
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то га ни је до шло. По чет ком 2012. та да шњи пред сед ник Ср би је и 
ли дер ДС Бо рис Та дић иза шао је са тзв. „Пла ном у че ти ри тач ке“ 
за Ко со во и Ме то хи ју, ко ји је ин кор по ри ран у „Про грам за бо љи 
жи вот 2012-2016“, из бор ни ма ни фест са ко јим је ДС уче ство ва ла 
на  мај ским из бо ри ма 2012. Стра нач ки из бор ни про грам, пред ста-
вља ујед но пр ви про грам ски до ку мент ДС од про гла ше ња не за-
ви сно сти Ко сме та 2008, а ко ји се из ја шња ва и о про бле ми ма на 
Ко сме ту. Ме ђу тим, уме сто да Та ди ћев план раз ра ди, опе ра ци о на-
ли зу је и кон кре ти зу је, он се ба зи ра на афир ма ци ји по ли ти ке ко ја је 
во ђе на у по след ње че ти ри го ди не у од но су на ко смет ски про блем 
и кон ста ту је ка ко је Ср би ја „про те клих го ди на во ди ла те мељ ну 
бор бу за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та. Ко сов ско пи та ње је 
ве о ма те шко. Оно је не са мо на ци о нал но, већ и еко ном ско, без бед-
но сно и де мо граф ско пи та ње“, це не ћи по зи тив ним то што су „у 
про те клом пе ри о ду ус пе ли да огра ни че број зе ма ља ко је су при зна-
ле јед но стра ну од лу ку о не за ви сно сти Ко со ва, пред ло жи ли ди ја лог 
са При шти ном ко ји је дао зна чај не ре зул та те и очу ва ли Ре зо лу ци ју 
1244 као кључ ну од ред ни цу ме ђу на род ног пра ва у све о бу хват ном 
ре ша ва њу пи та ња на ше ју жне по кра ји не“53). ДС се опре де љу ју за 
на ста вак за ла га ња „за ре ша ва ње пи та ња имо ви не Ср ба и Ср би је на 
Ко со ву, као и имо ви не Срп ске пра во слав не цр кве. Ин си сти ра ће мо 
на по себ ним без бед но сним га ран ци ја ма за Ср бе у ен кла ва ма и пот-
пу но но вом ре ше њу за се вер Ко со ва. Ср би ја ће ис тра ја ти на пу ту 
про на ла же ња исто риј ског ком про ми са из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца у 
окви ру ре ше ња у ко ме не ће би ти чи стог по бед ни ка или гу бит ни ка. 
За ла га ће мо се за про на ла же ње прак тич ног ре ше ња за Ко со во ко је 
ће би ти сме ште но у бу дућ но сти, а не у исто ри ји“54), уз на гла ша ва-
ње ка ко је то „фун да мен тал на раз ли ка“ из ме ђу њи хо ве и дру гих 
по ли ти ка. Ва жно је уочи ти да су ови ста во ви са др жа ни у одељ ку 
ко ји но си на зив „Очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и урав но те-
же на спољ на по ли ти ка“ и ко ји пред ста вља по след њу, де се ту тач ку 
ово го ди шњег из бор ног про гра ма ДС.

Де мо крат ска стран ка Ср би је пра ви зна ча јан за о крет на мај-
ским из бо ри ма 2012. До ду ше, она га је у прак тич ној по ли ти ци на-
ја вљи ва ла го то во од прет ход них из бо ра 2008, али га је са да пот пу-
но ја сно и не дво сми сле но екс пли ци ра ла – они се за ла жу за вој ну 

53) Про грам за бо љи жи вот 2012-2016, Де мо крат ска стран ка, Бе о град, 2012, стр. 30. 
До ступ но на http://www.ds.org.rs/do ku men ti/pro gram_za_bo lji_zi vot_2012-2016.pdf 
[приступљено 5. ав гу ста 2012]

54) Исто
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и по ли тич ку не у трал ност Ср би је, од но сно про тив ула ска Ср би је 
у НА ТО, али су и про тив ула ска Ср би је у Европ ску Уни ју (ЕУ). 
Иако фор мал но ни су про ме ни ли свој про грам из 2007. у ко ме се 
за ла жу за при сту па ње ЕУ, у из бор ном про гра му из 2012. ко ји је 
об ја вљен као књи га др Во ји сла ва Ко шту ни це под ја сним на зи вом 
„За што Ср би ја а не Европ ска Уни ја“, ДСС вр ши за о крет ис ти чу ћи 
да се про ти ви учла ње њу Ср би је у ЕУ, обра зла жу ћи та кву од лу ку на 
сле де ћи на чин: „Ка да је 2008. Бри сел стао иза про тив прав не од лу-
ке о про гла ше њу јед но стра не не за ви сно сти Ко со ва и по слао сво ју 
ми си ју ЕУЛЕКС на Ко со во, Бри сел је био тај ко ји је пре кр шио обе-
ћа ње да ће це ло ви та Ср би ја ући у ЕУ. Ис по ста ви ло се да Бри сел 
има на уму са мо скра ће ну Ср би ју као по тен ци јал ног чла на ЕУ. Са 
ова квим ис ку ством ко је Ср би ја има са ЕУ, нај бо ље што мо же да се 
ура ди је сте да се про ме не по ли ти ка и др жав ни циљ...Исто та ко тре-
ба ја сно ре ћи да се по ка за ло ка ко је упра во Ко со во пре лом на тач ка 
ко ја од ре ђу је бу дућ ност Ср би је. За што је Ко со во пре лом на тач ка? 
За то што Ко со во исто вре ме но по ка зу је ка кав је од нос Ва шинг то на 
и Бри се ла пре ма др жа ви Ср би ји, као и ка кав је од нос срп ског на-
ро да пре ма сосп тве ној др жа ви. Да ли Ср би ја мо же да се пра ви да 
не ви ди ка ко јој се оти ма те ри то ри ја и ко у су шти ни по ку ша ва да 
то учи ни? Мо же ли Ср би ја по ста ти члан за јед ни це др жа ва ко ја по-
ку ша ва да јој от ме те ри то ри ју?“55). ДСС у свом из бор ном про гра му 
на гла ша ва да про блем Ко со ва ни је са мо про блем те ри то ри је, већ 
и руд них бо гат ста ва, имо ви не Ср би је као др жа ве, али ње них про-
те ра них гра ђа на, те ко нач но и пи та ње срп ске кул тур не ба шти не 
и на шег на ци о нал ног иден ти те та. Ова стран ка ука зу је да „Ср би ја 
др жи у сво јим ру ка ма кљу че ве за ре ше ње ко сов ског пи та ња. Нај-
кон крет ни је ре ше ње да нас је да Ср би ја ни на је дан на чин не бу де 
са у че сник у пра вље њу др жа ве Ко со во“56), уз ука зи ва ња на то да 
Ср би ја не мо же да спре чи ве ли ке си ле у њи хо вом на у му, да исто 
та ко мо же да ути че на то да Ко со во ни ка да не по ста не чла ни ца УН. 
Због то га се ДСС за ла же за за мр за ва ње кон флик та, по што „ако не 
мо же мо да нас на до бар на чин да ре ши мо ово пи та ње он да оста ви-
мо ре ше ње за не ка дру га, бо ља вре ме на“57). ДСС та ко ђе на гла ша ва 
да је нео п ход но да Ср би ја „на све на чи не и свим сред стви ма по-

55) Во ји слав Ко шту ни ца, За што Ср би ја а не Европ ска Уни ја, Фонд „Сло бо дан Јо ва но-
вић“, Бе о град, 2012, стр. 23, 24

56) Исто, стр. 25
57) Исто
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ма же свој на род и ње го ве ин сти ту ци је на Ко со ву и Ме то хи ји“58). У 
свом из бор ном про гра му ДСС да је и ве о ма ва жан од го вор на те зу 
про ал бан ских пар ти ја ко је де лу ју у Ср би ји да је „су ве ре ни тет над 
Ко со вом Ср би ја из гу би ла 1999“59) кон ста та ци јом да је „Ми ло ше-
вић ка ко је знао и умео бра нио Ко со во, али он ни је мо гао да из гу би 
оно што ни је ње го во“60), уз исто вре ме но упу ћи ва ње кри ти ке вла сти 
ДС због пре го ва ра ња са При шти ном и усту па ка ко ји се чи не и уз 
опо ме ну да је глав на пре пре ка не за ви сно сти Ко со ва Устав Ср би је 
пре ма ко ме је Ко смет „са став ни и нео ту ђи ви део те ри то ри је Ср-
би је“. Пре ма то ме, ДСС из во ди за кљу чак да „све што је про тив у-
став но пот пи са но и до го во ре но, оста је из ван прав ног по рет ка ко ји 
ва жи и оба ве зу је др жа ву и на род“61).

Успе шно ис ко ри стив ши пре ре ги стра ци ју по ли тич ких пар ти ја 
у Ср би ји, ка да мно ге ма ле ло кал не и ре ги о нал не стран ке ни су ус-
пе ле да се ре ги стру ју због зах те ва да се при ку пи чак 10000 пот пи са 
би ра ча62), пар ти ја Г17+ је фор ми ра ла ко а ли ци ју и из бор ну ли сту 
Ује ди ње ни ре ги о ни Ср би је (УРС) са ко јом из ла зи на мај ске из бо ре. 
Кључ на по ру ка ове ли сте је зах тев за ре ги о на ли за ци јом Ср би је. У 
свом из бор ном про гра му они се не из ја шња ва ју у ве зи са про бле-
мом Ко со ва и Ме то хи је, ни ти Г17+ од у ста је од оно га што је за пи са-
но у њи хо вом пар тиј ском про гра му, али про грам ским до ку мен том 
На црт Плат фор ме за ре ги о на ли за ци ју и де цен тра ли за ци ју Ср би-
је63) УРС зах те ва из ме ну Уста ва Ср би је и ус по ста вља ње 7 ре ги о на, 
од ко јих је је дан АП Ко со во и Ме то хи ја.

Срп ска на пред на стран ка је но ва пар ти ја, ко јој су мај ски из-
бо ри 2012. би ли пр ви др жав ни из бо ри (пар ла мен тар ни и пред сед-

58) Исто
59)  Нпр. ЛДП, Дру га чи ја Ср би ја, стр. 9
60) Во ји слав Ко шту ни ца, За што Ср би ја а не Европ ска Уни ја, стр. 30
61) Исто, стр. 31
62) Ово је нај ве ћи број зах те ва них пот пи са за ре ги стра ци ју по ли тич ке пар ти је у исто ри ји 

по сто ја ња срп ског и ју го сло вен ског пар ла мен та ри зма, по чев од За ко на о удру же њи ма 
ко ји је до не ла Кра ље ви на Ср би ја 1881. Из у зе так је За кон до нет од мах на кон уки да ња 
ше сто ја ну ар ске дик та ту ре 1931. ко ји је зах те вао чак 22680 пот пи са за осни ва ње пар-
ти је, од но сно по 60 пот пи са би ра ча у сва ком од 378 сре зо ва ко ли ко је у 1931. има ла 
Кра ље ви на Ју го сла ви ја, ко ја је та да бро ја ла око 14 ми ли о на ста нов ни ка. Ви ди: Урош 
Шу ва ко вић, „Дру штве не про ме не и ре гу ли са ње по ло жа ја по ли тич ких пар ти ја у Кра ље-
ви ни Ср би ји и пр ве две ју го сло вен ске др жа ве“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2010, стр. 317-332.

63) На црт Плат фор ме за ре ги о на ли за ци ју и де цен тра ли за ци ју Ср би је, Ује ди ње ни ре ги-
о ни Ср би је,Бе о град, ок то бар 2010. До ступ но на:  http://www.uje di nje ni re gi o ni sr bi je.rs/
docs/urs-na crt-plat for me-za-re gi o na li za ci ju-i-de cen tra li za ci ju.pdf [приступљено 7. ав гу ста 
2012]
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нич ки) на ко ји ма је уче ство ва ла. Она је, око се бе, та ко ђе оку пи ла 
ко а ли ци ју ма њих стра на ка, ме ђу ко ји ма је нај зна чај ни ја Но ва Ср-
би ја (НС) Ве ли ми ра Или ћа. Ме ђу тим, по ли тич ке од лу ке и из бор ни 
про грам ко а ли ци је је СНС-ова „Бе ла књи га: Про гра мом до про ме-
на“64). Ме ђу на че ли ма по бро ја ним у овом из бор ном про гра му, оно 
ко је гла си „Ко со во и Ме то хи ја – део Ср би је“ на ла зи се на тре ћем 
ме сту. СНС ука зу је на нео п ход ност из на ла же ња трај ног и одр жи-
вог ре ше ња „за про блем ко ји већ ве ко ви ма по сто ји из ме ђу срп ског 
и ал бан ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји“65), уз кон ста та ци ју ка-
ко  уви ђа све не га тив не им пли ка ци је из о стан ка ова квог ре ше ња 
не са мо по ме ђу на род ни по ло жај, већ и по уну тра шњи раз вој Ср-
би је, али и мир и без бед ност на Бал ка ну, уз опа ску да је то ре зул-
тат во ђе ња „нео сми шље не“, „не ис кре не“ и „не до след не“ по ли ти ке 
ка ко ме ђу на род не за јед ни це, та ко и „свих вла да ју ћих гар ни ту ра у 
Ср би ји“. СНС ис ти че да „не мо же и не ће да при зна не за ви сност 
Ко со ва“66), да би, у на став ку тек ста овог по гла вља ко је има две 
стра ни це чак два пу та по но ви ли те зу о по тре би „ве о ма не при јат-
них обо стра них усту па ка“67), тј. да је „трај но и одр жи во ре ше ње 
мо гу ће по сти ћи са мо уз бол не уступ ке обе стра не“68). О ка квим је 
уступ ци ма реч, мо же се на слу ти ти из кон тек ста прет ход ног ста ва 
да „Не при хва тљив је сва ки до го вор ко ји не ги ра чи ње ни цу да је Ко-
со во и Ме то хи ја срп ско, бар исто оно ли ко ко ли ко је и ал бан ско“69). 
Уз по зи ва ње на Ре зо лу ци ју 1244, оп ште при хва ће не европ ске вред-
но сти, по тре бу по сре до ва ња ме ђу на род не за јед ни це и зах те ва ју ћи 
при зна ва ње пра ва на одр жи ви по вра так ра се ље них у сво је до мо ве, 
на пред ња ци кон ста ту ју да је „сва ки до го вор ко ји при зна је ис кљу-
чи во ре ал ност на те ре ну ство ре ну си сте мат ским и кон ти ну и ра ним 
про те ри ва њем и ет нич ким чи шће њем срп ског и дру гог не ал бан-
ског ста нов ни штва са Ко со ва и Ме то хи је не при хва тљив“70). СНС 
се екс пли цит но за ла же за оп ста нак срп ских ин сти ту ци ја на се ве-
ру Ко со ва, „јер оне пред ста вља ју је ди ну га ран ци ју оп стан ка и за-

64) Бе ла књи га: Про гра мом до про ме на, Срп ска на пред на стран ка, Бе о град, ок то бар 2011. 
До ступ но на: http://www.sns.org.rs/ima ges/pdf/Be la%20knji ga-Pro gra mom-do-pro me na.
pdf [приступље но 7. ав гу ста 2012]

65) Исто, 38
66) Исто
67) Исто
68) Исто, 39
69) Исто, 38
70) Исто, 39
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шти те срп ског ста нов ни штва од дис кри ми на ци је“71). За раз ли ку од 
ДСС ко ји се за ла же за за мр за ва ње кон флик та, на пред ња ци има ју 
су про тан став – они „ин си сти ра ју на нео п ход но сти от по чи ња ња 
пре го во ра о ста ту су ју жне срп ске по кра ји не“ уз ис ти ца ње по тре бе 
прет ход ног по сти за ња кон сен зу са „нај ва жни јих по ли тич ких чи ни-
ла ца у др жа ви шта је оно што пред ста вља ми ни мум др жав них и 
на ци о нал них ин те ре са“72)И на пред ња ци, слич но СПС-у, по ми њу 
ре фе рен дум као ко на чан чин од лу чи ва ња о овом ва жном пи та њу, 
ис ти чу ћи ве ли ку уло гу на ци о нал ног кон сен зу са Ср ба у ве зи са 
овим про бле мом.

СПС на мај ске из бо ре ни је из ла зио са не ким по себ ним до ку-
мен том ко ји би са др жао из бор ни про грам ове пар ти је ко ја је око се-
бе оку пи ла у из бор ну ко а ли ци ју и Пар ти ју ује ди ње них пен зи о не-
ра Ср би је (ПУПС) и Је дин стве ну Ср би ју (ЈС). Они су афир ми са ли 
вред но сти свог про гра ма, ин си сти ра ју ћи у из бо ри ма на два кључ-
на еле мен та по ли ти ке за ко ју се за ла жу: ви ше со ци јал не прав де, 
укљу чу ју ћи и ис пра вља ње тран зи ци о них не прав ди на ста лих као 
по сле ди ца не за ко ни то сти у при ва ти за ци ји и ко руп ци је и за ла га ње 
за за шти ту др жав них и на ци о нал них ин те ре са на Ко со ву и Ме то-
хи ји. Ме ђу тим, Иви ца Да чић је као пред сед нич ки кан ди дат со ци-
ја ли ста у ви ше на вра та у то ку пред сед нич ке кам па ње из ја вио да се 
про ти ви Пла ну у че ти ри тач ке Бо ри са Та ди ћа по што сма тра да би-
смо се ти ме од ре кли Ко со ва и за ло жио се за ње го ву по де лу, уз то да 
ли ни ја раз гра ни че ња бу де се вер на Ко сов ска Ми тро ви ца73). Ски цу 
ове иде је је пред сед ник со ци ја ли ста пр ви пут из нео 15. ма ја 2011.74) 
и она би се, у од ре ђе ној ме ри, мо гла осла ња ти на став из стра нач-
ког но вог про гра ма о не мо гућ но сти по врат ка на пре ђа шње ста ње, 
али и исто вре ме но о нео др жи во сти тзв. „не за ви сно сти Ко со ва“.

СРС је на мај ским из бо ри ма до жи ве ла пот пу ни де бакл, из гу-
бив ши пар ла мен тар ни ста тус.

71) Исто
72) Исто
73) „Да чић за по де лу Ко со ва“, Днев ни ак тер, Бе о град, 1. мај 2012. До ступ но на: http://

www.ak ter.co.rs/25-po li ti ka/2730-da-i-za-po de lu-ko so va.html [приступљено 7. ав гу ста 
2012]

74) Иви ца Да чић, „По де ла Ко со ва је ди но ре ше ње“, Б92, Бе о град, 15. мај 2011. До ступ-
но на: http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.php?yyyy=2011&mm=05&dd=15&nav_ca te-
gory=640&nav_id=512206 

[приступљено 8. ав гу ста 2012]
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Ко а ли ци ја „Пре о крет“ са ЛДП-ом као сто же ром, је је ди на ко-
ја се, у свом исто и ме ном из бор ном ма ни фе сту, про ти ви „сле пом 
ве зи ва њу за гу бит нич ку Ре зо лу ци ју 1244“75) ко ја је, да под цр та мо, 
по след њи ме ђу на род но-прав ни до ку мент ко ји га ран ту је те ри то-
ри јал ни ин те гри тет и др жав ни су ве ре ни тет Ре пу бли ке Ср би је над 
Ко со вом и Ме то хи јом. То је и је ди ни уче сник мај ских из бо ра 2012. 
ко ји се за ла же за спро во ђе ње тзв. Ах ти са ри је вог пла на за Ко со-
во76).  Пре ма то ме, ово је је ди на по ли тич ка оп ци ја на мај ским из-
бо ри ма ко ја се не дво сми сле но за ла же за не за ви сност Ко сме та, по-
го то ву ако се има ју у ви ду још ја сни ји ста во ви сто жер не стран ке 
– ЛДП-а у њи хо вом пар тиј ском про гра му „Дру га чи ја Ср би ја“. Они 
то у из бор ном про гра му и ка жу: „Ср би ја не ма кон тро лу над Ко со-
вом, ни ти ће она икад би ти мо гу ћа...За то по ли ти ка Ср би је не сме 
да бу де јед но стра на, већ уте ме ље на у ре ал но сти ко ја во ди ра чу на о 
ин те ре си ма свих љу ди на Ко со ву“77).

РЕ ЗУЛ ТАТ МАЈ СКИХ ИЗ БО РА: ЗНА ЧАЈ НЕ ПРО МЕ НЕ  
НА ПО ЛИ ТИЧ КОЈ СЦЕ НИ СР БИ ЈЕ

Би ра чи су на мај ским из бо ри ма 2012. по др жа ли про грам про-
ме на. Ис ка за но је не по ве ре ње пре ма по ли ти ци ко ји су во ди ли ДС 
и њен пред сед нич ки кан ди дат, до та да шњи пред сед ник Ре пу бли ке 
Бо рис Та дић. Гра ђа ни су гла са ли за сме ну но си ла ца до та да шње 
вла сти, али исто вре ме но и за за о крет у по ли ти ци Ср би је. 

Из бо ри су до не ли: но вог пред сед ни ка Ср би је, на пред ња ка То-
ми сла ва Ни ко ли ћа и но вог пре ми је ра Ср би је, со ци ја ли сту Иви-
цу Да чи ћа, ко ји пред во ди ши ро ку ко а ли ци ју са чи ње ну од СНС, 
НС, СПС, ПУПС, ЈС, УРС и Со ци јал де мо крат ске пар ти је Ср би је 
(СДПС) Ра си ма Ља ји ћа, уз из глед ну по др шку ДСС;  гу би так пар-
ла мен тар ног ста ту са од стра не СРС зна чи да је у спо ру Во ји сла-
ва Ше ше ља и ње го вих до ју че ра шњих са рад ни ка, ве ћи на ра ди ка ла 
ста ла на стра ну Ни ко ли ћа и Ву чи ћа, при кло нив ши се СНС-у, док 
у про грам ско-по ли тич ком сми слу по зи ци је ра ди ка ла на пар ла мен-

75) Пре о крет, Ко а ли ци ја „Пре о крет“, Бе о град, 2012, стр. 4. До ступ но на http://www.ldp.rs/
upload/PRE O KRET%20JA NU AR%202012.pdf  [приступљено 8. ав гу ста 2012]

76) Исто, стр. 2
77) Исто
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тар ној сце ни пре у зи ма Ко шту ни чин ДСС; стран ке ко је при хва та ју 
тзв. „не за ви сност Ко со ва“, иако су у ко а ли ци ји ус пе ле да за др же 
пар ла мен тар ни ста тус, ни су ус пе ле да уђу у но во фор ми ра ну Вла-
ду, а од нос сна га у На род ној скуп шти ни не да је им мо гућ ност да 
ис хо ду ју не ке зна чај ни је од лу ке у прав цу оства ре ња та квог њи-
хо вог за ла га ња; гу би так вла сти ДС пред ста вља  нај зна чај ни ји по-
ли тич ки по трес на пост пе то ок то бар ској пар тиј ској сце ни Ср би је 
ко ји, пре ма на шим пред ви ђа њи ма, тек тре ба да бу де окон чан ус по-
ста вља њем но вих од но са уну тар са ме Де мо крат ске стран ке. Пре ма 
то ме, мо же се сло бод но кон ста то ва ти да је на кон мај ских из бо ра 
2012. до шло до нај о збиљ ни јег пре ком по но ва ња пар тиј ске сце не у 
Ср би ји од 2000. 

Ја сно је да је од нос пре ма про бле ми ма на Ко со ву и Ме то хи ји 
био је дан од нај зна чај ни јих фак то ра ко ји су ути ца ли да до ђе до 
про ме не вла сти. Тач но је да су гра ђа ни би ли не за до вољ ни па дом 
жи вот ног стан дар да, ве ли ком за ду же но шћу зе мље, ма сов ном не-
за по сле но шћу, бес пер спек тив но шћу мла де ге не ра ци је и очај ним 
со ци јал ним по ло жа јем ста рих, тран зи ци јом на ште ту ши ро ких на-
род них сло је ва, бо га ће њем уског кру га љу ди бли ских вла сти, чак 
оси о но шћу по је ди на ца из вла сти, али су би ли и не за до вољ ни, и 
сва ког да на све не за до вољ ни ји, др жав ном по ли ти ком у од но су 
пре ма Ко со ву и Ме то хи ју78). По ко зна ко ји пут се по ка за ло да онај 
ко по ку ша да за не ма ри ово пи та ње у свом по ли тич ком про гра му, 
гу би по др шку гра ђа на Ср би је. Све пост пе то ок то бар ске по ли тич ке 
гар ни ту ре су се, у раз ли чи тим ме ђу од но си ма, одр жа ва ле на вла сти 
уз иде ју „И Ко со во и ЕУ“. Оно га тре нут ка ка да је пре вла да ла иде ја 
да „Евро па не ма ал тер на ти ву“, при че му је и са ма европ ска гра-
ђе ви на у сво јој нај ду бљој кри зи од на стан ка, и ка да је гра ђа ни ма 
по ста ло ја сно да, с јед не стра не ЕУ уце њу је Ср би ју с при зна ва њем 
тзв. „не за ви сног Ко со ва“ у за ме ну за члан ство у овој асо ци ја ци ји, а 
да с дру ге стра не ДС de fac to та ко не што при хва та, од ри чу ћи јав но 
мо гућ ност при зна ња уз исто вре ме но до пу шта ње раз во ја по ли тич-
ког про це са „кли за ју ће не за ви сно сти“, гра ђа ни су од лу чи ли да то 
за у ста ве. Ка ко су на ши гра ђа ни на Ко со ву и Ме то хи ји пер ци пи-
ра ли Та ди ћев од нос пре ма ре ша ва њу про бле ма Ко сме та, нај бо ље 

78) Ви ди Љу би ша Ми тро вић, „Но ва бур жо а зи ја и ње на ели та у дру штву пе ри фер ног ка-
пи та ли зма“, На ци о нал ни ин те рес, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2010, 
стр. 254, 258-260;  Ра дош Смиљ ко вић, „Мо рал но-еко ном ска кри за бур жо а ске ре ста у-
ра ци је у Ср би ји и од го вор ност ели те мо ћи“, По ли тич ка ре ви ја, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 2/2011, стр. 125-156
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све до чи по да так о то ме да је на оних 90 би рач ких ме ста79), на ко-
ји ма је омо гу ће но гла са ње, у пр вом из бор ном кру гу Бо рис Та дић 
био тек че твр то пла си ра ни кан ди дат, по сле Ни ко ли ћа, Да чи ћа и Ко-
шту ни це!80)

На кон одр жа них из бо ра и ства ра њем усло ва за фор ми ра ње но-
ве ко а ли ци о не вла де са пре ми је ром Да чи ћем на че лу, пар ти је-ње не 
уче сни це су при хва ти ле и „Спо ра зум о за јед нич ким по ли тич ким 
ци ље ви ма“. У окви ру пр вог по гла вља „Др жав на по ли ти ка“, као пр-
ва тач ка на зна че но је „убр за ва ње про це са европ ских ин те гра ци ја“, 
док је у дру гој тач ци овог пр вог по гла вља, зна чај но оп шир ни јој од 
прет ход не, утвр ђе но да „Ср би ја не ће при зна ти не за ви сност Ко со-
ва и Ме то хи је“, те да „Вла да Ср би је же ли нор ма ли за ци ју жи во та 
свих гра ђа на на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је“. Уз, чак два пу та, 
ис ти ца ње да ће Вла да при хва ти ти „ре зул та те ди ја ло га Бе о гра да и 
При шти не ко је је по сти гла прет ход на Вла да“, из ра жа ва се опре де-
ље ност ка по ди за њу фор ма та раз го во ра на „ви ши по ли тич ки ни-
во“, као и спрем ност „да от поч не мо са овим раз го во ри ма од мах, 
без пред у сло ва, уз по што ва ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је“. Спо ра-
зу мом се ис ти че опре де ље ност пот пи сни ка да „без бед ност Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји мо ра би ти оси гу ра на“, да срп ска кул тур на и 
цр кве на ба шти на мо ра да бу де за шти ће на, те да ће вла да ра ди ти на 
„ја ча њу при вре де у срп ским сре ди на ма, али и на по врат ку прог на-
ни ка на сво ја ог њи шта“81).

Из бо ром но вог пред сед ни ка Ре пу бли ке и фор ми ра њем ко а ли-
ци је у овом са ста ву, по ру ка гра ђа на Ср би је је ви ше не го ја сна, бар 
ка да је Ко со во и Ме то хи ја у пи та њу: хо ће мо да уђе мо у ЕУ, али не 
по це ну од ри ца ња од Ко со ва и Ме то хи је. Нај ви ше што мо же мо да 
при хва ти мо је су по ли тич ки пре го во ри, али уз уче шће не са мо ЕУ 
већ и ОУН, и не ка вр ста „пра вед ног ре ше ња“ спо ра. „Ре ша ва ње 
пи та ња Ко со ва“ пре ми јер Да чић је у свом екс по зеу пред на род ним 
по сла ни ци ма озна чио као је дан од „кључ них ци ље ва ове Вла де“82). 
Из ја ва пред сед ни ка Ни ко ли ћа о то ме ка ко он си гур но ви ше ни ка-

79) У по ре ђе њу са 287 би рач ких ме ста на Ко со ву и Ме то хи ји на ко ји ма се гла са ло на из бо-
ри ма 2008.

80) Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја, Из ве штај о ко нач ним ре зул та ти ма из бо ра за пред сед-
ни ка Ре пу бли ке, одр жа них 6. ма ја 2012. (по оп шти на ма). До ступ но на http://www.rik.
par la ment.gov.rs/ci ri li ca/pro pi si_fra mes.htm [приступљено 8. ав гу ста 2012]
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но на: http://www.sns.org.rs/ima ges/pdf/Spo ra zum-sns-sps-pups-js-urs-10.07.2012.pdf 
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82) Екс по зе ман да та ра Иви це Да чи ћа. Б92, Бе о град, 30. ју ли 2012. До ступ но на: http://
www.b92.net/in fo/do ku men ti/in dex.php?nav_id=630723 [приступљено 8. ав гу ста 2012]
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да не ће би ти пред сед ник у При шти ни, али да ни Та чи ни ка да не ће 
би ти пред сед ник у Ко сов ској Ми тро ви ци83), ре чи то го во ри о ускла-
ђе но сти иде ја но вог пред сед ни ка Ре пу бли ке и но вог пре ми је ра Да-
чи ћа у ком прав цу би тре ба ло во ди ти пре го во ре за рад по сти за ња 
одр жи вог ре ше ња.  

UrosV.Suvakovic
ELECTIONSINSERBIA2012ANDATTITUDES

REGARDINGKOSOVOANDMETOHIJA
Summary

The pa per gi ves the re sult of the analysis of pro gram-po li-
ti cal at ti tu des of gre a test par ti es – par ti ci pants in par li a-
men tary and pre si den tial elec ti ons in May 2012 re gar ding 
the is sue of sol ving the pro blem at Ko so vo and Me to hi ja. 
The con clu sion re gar ding the evo lu tion of party at ti tu des 
re fer ring to Ko so vo and Me to hi ja was ob ta i ned by apply-
ing con tent analysis met hod on the la test ba sic pro gram 
and elec to ral-pro gram do cu ments of the se par ti es and, 
as ex cep ti on, dec la ra ti ons of the ir le a ders and pre si den-
tial can di da tes. Mo re o ver, alt ho ugh the ma jo rity of par-
ti es and pre si den tial can di da tes we re trying not to ma ke 
the pro blems at Ko so vo and Me to hi ja the cen tral the me 
of the ir po li ti cal cam pa ign, the re se arch esta blis hed that 
just the re la tion to the sol ving of pro blems at Ko so vo and 
Me to hi ja and per cep tion of that re la tion in the elec to ral 
body of Ser bia was one of the most im por tant fac tors that 
has de ter mi ned the win ner of this year’s pre si den tial and 
par li a men tary elec ti ons in Ser bia.
Key words: pre si den tial and par li a men tary elec ti ons, Ser-
bia 2012, at ti tu des of po li ti cal par ti es, Ko so vo and Me to-
hi ja, idea on “Ko so vo di vi sion”.
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Resume
Elec tors in Ser bia sup por ted the pro gram for chan ges at 
the elec ti ons in May 2012. The po licy con duc ted by De-
moc ra tic Party (DS) and its pre si den tial can di da te Bo ris 
Ta dic was di scre di ted. The ci ti zens vo ted for the chan ge of 
aut ho ri ti es, but si mul ta ne o usly for a tur no ver in Ser bian 
po licy.
The elec ti ons re sul ted in: the new pre si dent of Ser bia, 
mem ber of Pro gres si ve Party To mi slav Ni ko lic and the 
new pri me mi ni ster of Ser bia, the so ci a list Ivi ca Da cic, 
who is the le a der of a broad co a li tion com pri sing of Ser-
bian Pro gres si ve Party (SNS), New Ser bia (NS), So ci a list 
Party of Ser bia (SPS), Party of Uni ted Pen si o ners of Ser-
bia (PUPS), Uni ted Ser bia (JS), Uni ted Re gi ons of Ser-
bia (URS) and So cial De moc ra tic Party of Ser bia (SDPS), 
with sup port of De moc ra tic Party of Ser bia (DSS) in pro-
spect; loss of par li a men tary sta tus of Ser bian Ra di cal Par-
ty (SRS) me ans that re gar ding the dis pu te bet we en Vo ji slav 
Se selj and his for mer co o pe ra tors, most of the ra di cals ha-
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ve ta ken si de of Ni ko lic and Vu cic, de fer ring to SNS, whi le 
in pro gram-po li ti cal sen se Ko stu ni ca’s DSS ta kes over the 
po si tion of ra di cals in the par li a men tary sce ne; DS’s loss 
of po wer re pre sents the most im por tant po li ti cal shock in 
Ser bian party sce ne af ter the fifth Oc to ber, which will be, 
as we pre dict, fi nis hed only with esta blis hment of the new 
re la ti ons wit hin De moc ra tic Party it self.
It is cle ar that the at ti tu de re gar ding the pro blems at Ko-
so vo and Me to hi ja was one of the most im por tant fac tors 
that in flu en ced the chan ge of po wer. It is true that ci ti-
zens we re dis sa tis fied with drop of li ving stan dard, gre at 
in deb ted ness of the co un try, mass unem ployment, ab sen ce 
of per spec ti ve for young ge ne ra tion and de spe ra te so cial 
po si tion of the old, with tran si tion per for med to di sa dvan-
ta ge of wi de mas ses, with ac qu i si ti on of nar row cir cle of 
pe o ple fa mi li ar with aut ho ri ti es, even ar ro gan ce of in di vi-
du als in po wer, but they we re al so dis sa tis fied, and mo re 
and mo re dis sa tis fied every day, with sta te po licy re gar-
ding Ko so vo and Me to hi ja. It ap pe a red again that tho se 
who ne glec ted this is sue in the ir po li ti cal pro gram lost the 
sup port of Ser bian ci ti zens. All po li ti cal sets af ter the fifth 
Oc to ber ma na ged, in dif fe rent in ter re la ti ons, to stay in po-
wer with the idea “Both Ko so vo and the EU”. At the mo-
ment when the idea that “the Euro pe has no al ter na ti ve” 
has pre va i led, whi le the Euro pean struc tu re it self is in the 
de e pest cri ses sin ce the esta blis hment, and when it be ca me 
cle ar to the ci ti zens that on one hand the EU blac kma ils 
Ser bia with re cog ni tion of so-cal led “in de pen dent Ko so-
vo” in ex chan ge for mem ber ship in this as so ci a tion, and 
that on the ot her hand DS de fac to ac cepts that, ne ga ting 
in pu blic the pos si bi lity of re cog ni tion si mul ta ne o usly al-
lo wing de ve lop ment of the “sli ding in de pen den ce” po li ti-
cal pro cess, the ci ti zens de ci ded to stop this. With elec tion 
of the new pre si dent of the Re pu blic and for ma tion of the 
co a li tion in this com po si tion, the mes sa ge of the ci ti zens 
is mo re than cle ar, at le ast re gar ding the is sue of Ko so vo 
and Me to hi ja: we want to join the EU, but not at the pri ce 
of re jec ting Ko so vo and Me to hi ja. The most that we can 
ac cept are po li ti cal ne go ti a ti ons, but with par ti ci pa tion of 
not only the EU but al so the UN, and so me kind of “ju sti-
fied so lu tion” for the dis pu te. The sta te ment of the pre si-
dent Ni ko lic that he su rely will ne ver be the pre si dent in 
Pris hti na, but ne it her will Has him Tac hi be the pre si dent 
in Ko sov ska Mi tro vi ca, vi vidly il lu stra tes the har mo ni za-
tion of the ide as of the new pre si dent of the Re pu blic and 
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the new Pri me Mi ni ster Da cic in which di rec tion sho uld 
go ne go ti a ti ons for ac qu i ring a su sta i na ble so lu tion.

 Овај рад је примљен 17. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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Сажетак
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њиховдоприносуфазамаиспуњењаипродубљивања
демократије уСрбији.Анализирајући степенинсти
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унутарпартијскедемократскеодносеиразвојпарто
кратскихтенденцијаусрпскомдруштвуауторуказу
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споро увећање демократских капацитета политич
кихинституцијауСрбији.
Кључнеречи:политичкепартије,консолидацијадемо
кратије, институционализованост партија, инсти
туционализованостпартијскогсистема.

U по след ње две де це ни је де мо кра ти ја је по ста ла до ми нант на иде-
о ло ги ја и по ли тич ки си стем. Ни во гра ђан ских и по ли тич ких 

пра ва и сло бо да у пост со ци ја ли стич ким др жа ва ма, Ју жној Аме ри-
ци, де ло ви ма Ази је и Афри ке ни ка да ни је био ве ћи. Успон ли бе ра-
ли зма и по раз ауто ри тар них иде о ло ги ја на вео је мно ге да го во ре 
о кра ју исто ри је. Ме ђу тим, „тре ћи та лас“ де мо кра ти је је са со бом 
до нео иро нич ни обрт – рас ту ће и су штин ско не по ве ре ње гра ђа на 
у по је ди не де мо крат ске ин сти ту ци је. У де мо крат ским дру штви ма 
по злом гла су пред ња че по ли тич ке пар ти је. Не за до вољ ство уло гом 
пар ти ја у ета бли ра ним де мо кра ти ја ма скоп ча но је са уве ћа ним раз-

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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о ча ра њем у по ли тич ку кла су и по ли тич ке ли де ре.1) Још ви дљи ви ја 
је еро зи ја пар тиј ског члан ства и сла бље ње сна ге пар тиј ске иден ти-
фи ка ци је у ско ро свим на пред ним ин ду стриј ским де мо кра ти ја ма.2) 
Мла ди, обра зо ва ни гра ђа ни по ка зу ју ни зак сте пен пар тиј ске ло јал-
но сти, иако је ни во њи хо вог дру штве ног и по ли тич ког ан га жма на 
и за ин те ре со ва но сти за про бле ме са ко ји ма се са вре ме не др жа ве 
су о ча ва ју све ве ћи. Уло га по ли тич ких пар ти ја се ме ња, а по је ди не 
њи хо ве функ ци је све ви ше пре у зи ма ју по ли тич ки по кре ти, ин те ре-
сне гру пе и сек тор ци вил ног дру штва.

Оп ште је при хва ће но да се са вре ме не пар ти је не мо гу по ре-
ди ти чак ни са они ма ко је су по сто ја ле пре са мо че тврт ве ка. По-
ли тич ке пар ти је су пре шле ево лу тив ни пут од ка дров ских, ели ти-
стич ких пар ти ја, пре ко ма сов них пар ти ја са број ним члан ством, 
цен тра ли зо ва ном ор га ни за ци јом и сна жном иде о ло шком осно вом, 
до све о бу хват них (catch-all) пар ти ја, на ста лих 60-тих го ди на про-
шлог ве ка, у ко ји ма опа да ва жност иде о ло шког и кла сног уте ме-
ље ња, сма њу је се зна чај члан ства и ја ча ути цај пар тиј ског ру ко-
вод ства и ли де ра на ства ра ње и спро во ђе ње пар тиј ске по ли ти ке. 
Да нас пар тиј ским аре на ма до ми ни ра ју пар ти је кар те ли и про фе си-
о нал не из бор не пар ти је ко је пра ти све ве ће про жи ма ње са др жа вом 
за сно ва но из ме ђу оста лог и на фи нан си ра њу стра на ка из др жав ног 
бу џе та. Оно је пра ће но по сте пе ним на ста ја њем кла се про фе си о-
нал них по ли ти ча ра чи ји је је ди ни по ли тич ки циљ осва ја ње по лу га 
вла сти у свр ху очу ва ња вла сти те мо ћи. Пре ко пар тиј ске ма ши не-
ри је они на во де ће др жав нич ке по зи ци је пре те жно до ла зе ску пим 
ме диј ским кам па ња ма, а не иден ти фи ка ци јом ин те ре са со ци јал не 
ба зе са пар тиј ским по ли ти ка ма.

У усло ви ма ја ча ња до бро за шти ће ног и при ви ле го ва ног по ло-
жа ја уну тар др жа ве и исто вре ме ну еро зи ју ле ги ти ми те та уну тар 
ши рег дру штва до ла зи до сла бље ња ка па ци те та по ли тич ких пар-
ти ја да оба вља ју по ли тич ку ин те гра ци ју – ди сци пли но ва ње ин ди-
ви ду ал ног и груп ног по ли тич ког по на ша ња, кон тро лу ин те ре сних 
гру па и дру штве них по кре та, ар ти ку ла ци ју и агре га ци ју ши рих 
дру штве них ин те ре са – те њи хо ва бу дућ ност у нај ве ћем за ви си од 

1) Ви де ти ви ше у: Nor ris, Pip pa (ed.), CriticalCitizens:GlobalSupportforDemocraticGo
vernance, Ox ford Uni ver sity Press, 1999; Pha rr, Su san & Put nam, Ro bert (eds.), Disaffected
Democracies:What’sTroublingtheTrilateralCountries?, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2000.

2) Dal ton, Ru sell, “Po li ti cal Sup port in Advan ced In du strial De moc ra ci es” у: Nor ris, Pip pa 
(ed.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance, Ox ford Uni ver sity 
Press, 1999, pp. 65-66.
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спо соб но сти да оства ру ју ин сти ту ци о нал ну ин те гра ци ју – хар мо-
ни за ци ју ак тив но сти у раз ли чи тим ин сти ту ци о нал ним аре на ма. Да 
би мо дер не по ли тич ке пар ти је то ус пе ле нео п ход но је, по ми шље-
њу Сте фа на Бар то ли ни ја (Ste fa no Bar to li ni) и Пи те ра Ме ра (Pe ter 
Ma ir), да се из бо ре са три ве ли ка иза зо ва. Пре све га, пар ти је мо ра ју 
да за др же ре ла тив но ко хе рент ну уну тра шњу хи је рар хи ју ка ко би 
вла сти ти хи је рар хиј ски по ре дак ус пе ле да „из ве зу“ у ин сти ту ци о-
нал не аре не ко је же ле да кон тро ли шу, нпр. за ко но дав но те ло и из-
вр шну власт. Дру го, по ли тич ке стран ке мо ра ју да очу ва ју ауто но-
ми ју ко ја је угро же на од стра не раз ли чи тих не по ли тич ких цен та ра 
мо ћи – екс перт ских ко ми си ја, ши ро ком упо тре бом ре фе рен ду ма 
при до но ше њу по ли тич ких од лу ка, укљу чи ва њем ак те ра бо га тих 
при ват ним ре сур си ма (нов цем, по пу лар но шћу) у рад пар ти ја, све 
ве ћим ути ца јем тран сна ци о нал них ор га ни за ци ја на во ђе ње др жав-
них по ли ти ка. И на кра ју, пар ти је мо ра ју да се из бо ре са кри зом 
вла сти тог ле ги ти ми те та у очи ма гра ђа на до ко је до ла зи услед све 
ве ће ко руп ци је и не до стат ка тран спа рент но сти у про це су до но-
ше ња по ли тич ких од лу ка.3) У за ви сно сти од од го во ра по ли тич ких 
пар ти ја на на ве де не иза зо ве за ви си ће и њи хо ва бу дућ ност у са вре-
ме ним по ли тич ким то ко ви ма.

Очи глед но је да је уло га по ли тич ких пар ти ја по чет ком 21. ве ка 
из ме ње на. Мо дер не пар ти је, ни у ста бил ним де мо кра ти ја ма, не ма-
ју ши ро ку ле пе зу функ ци ја ко је су оба вља ле ма сов не пар ти је по-
чет ком 20. ве ка. Сто га ни но во фор ми ра не пар ти је у тран зи ци о ним  
де мо кра ти ја ма ко је се на ла зе у про це су кон со ли да ци је не мо гу да 
вр ше по сло ве ка рак те ри стич не за за пад но е вроп ске пар ти је 20. ве-
ка. Во ђе ни ти ме, у пр вом де лу ра да утвр ђу је мо функ ци је ко је би 
мо дер не пар ти је тре ба ло да ис пу ња ва ју да би оправ да ле соп стве-
но дру штве но по сто ја ње и фор ми ра мо те о риј ску ма три цу на осно-
ву ко је ће мо ана ли зи ра ти уло гу и до при нос по ли тич ких пар ти ја 
у про це су кон со ли да ци је де мо кра ти је. У дру гом де лу ра да ис тра-
жу је мо да ли су и ко ли ко по ли тич ке пар ти је у Ср би ји ути ца ле на 
про ду бљи ва ње де мо крат ске кон со ли да ци је и то на кон 2000. го ди не 
и на пу шта ња ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма, хи брид ног ре жи ма 
ко ји је у се би ком би но вао де мо крат ске и ауто ри тар не еле мен те.4)

3) Bar to li ni, Ste fa no& Ma ir, Pe ter, “Chal len ges to Con tem po rary Po li ti cal Par ti es”, in: Di a-
mond, La rry& Gunt her, Ric hard (eds), PoliticalPartiesandDemocracy, The Johns Hop kins 
Uni ver sity Press, 2001, pp. 327-343.

4) О хи брид ном ре жи му у Ср би ји ви ди: Па вло вић, Ду шан & Ан то нић, Сло бо дан, Консо
лидацијадемократскихустановауСрбијипосле2000.године, Слу жбе ни гла сник, Бе-
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ПОЛИТИЧКЕПАРТИЈЕ
ИКОНСОЛИДАЦИЈАДЕМОКРАТИЈЕ

Да ли по ли тич ке пар ти је сво јим де ло ва њем мо гу да убр за ју 
или успо ре про цес кон со ли да ци је де мо кра ти је? Ко ли ка је њи хо ва 
уло га у раз во ју кон со ли до ва них уста но ва и ин сти ту ци ја? Ка ко би 
од го во ри ли на на ве де на пи та ња и утвр ди ли тач ке у ко ји ма је мо гућ 
до при нос пар ти ја раз во ју де мо кра ти је у тран зи ци о ним и тек кон-
со ли до ва ним дру штви ма нај пре ће мо де фи ни са ти тер ми но ло шке 
од ред ни це пој ма кон со ли да ци је де мо кра ти је. А ка ко нас, пре све га, 
ин те ре су је ути цај по ли тич ких пар ти ја на кон со ли да ци ју де мо крат-
ских ин сти ту ци ја у Ср би ји у дру гом де лу ра да ис тра жи ће мо уло гу 
срп ских пар ти ја у фа зи ис пу ње ња (completingdemocracy) и про ду-
бљи ва ња де мо кра ти је (deepeningdemocracy).

Ори ги нал но, тер мин „де мо крат ска кон со ли да ци ја“ се упо тре-
бља вао да опи ше иза зов на ко ји но во ство ре на де мо крат ска дру-
штва мо ра ју да од го во ре у ци љу за шти те де мо крат ских до стуг ну-
ћа од мо гу ћих ре гре сив них ауто ри тар них тен ден ци ја. Ис хо ди ште 
кон со ли да ци је је по ли тич ка си ту а ци ја у ко јој је де мо кра ти ја по ста-
ла „је ди на игра у гра ду“.5) То прак тич но зна чи да не ма ре ле вант не 
по ли тич ке гру пе ко ја по ку ша ва да зба ци де мо крат ски ре жим не де-
мо крат ским пу тем или да се от це пи од др жа ве (би хе ви о ри стич ки 
еле мент), да чак и у пе ри о ду по ли тич ких и еко ном ских кри за гра-
ђа ни ве ру ју да до про ме на мо же до ћи са мо уз по моћ де мо крат ских 
пра ви ла и про це ду ра (ати ту ди нал ни еле мент), и да се сви евен-
ту ал ни кон флик ти из ме ђу по ли тич ких ак те ра ре ша ва ју у скла ду 
са ва же ћим нор ма ма чи је би кр ше ње би ло не де ло твор но и ску по 
(устав ни еле мент).6) Да би до кон со ли да ци је уоп ште до шло, пре ма 
Ху а ну Лин цу (Juan Linz) и Ал фре ду Сте па ну (Al fred Ste pan), мо ра ју 
да бу ду ис пу ње ни од ре ђе ни усло ви, од но сно сва ка кон со ли до ва на 

о град, 2007; Ор ло вић Сла ви ша, „Про бле ми де мо крат ске кон со ли да ци је Ср би је“, у: Па-
вло вић, Ду шан (прир.), КонсолидацијадемократскихустановауСрбији–годинудана
после, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008; Јо ва но вић Ми лан, „Кон со ли да ци ја, прин ци пи 
„сло бод них“ и „фер“ из бо ра и устав ни ди зајн“, у: Па вло вић, Д. (прир.), нав.дело; Ву-
чи ће вић Ду шан, „Де мо кра ти за ци ја кроз из бо ре – из бор ни ауто ри та ри зам у Ср би ји“, 
Политичкаревија,4/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 1-28; Вла ди са-
вље вић, Не бој ша, „Ме шо ви ти ре жи ми, про те сти и 5. ок то бар“, у: Развојдемократских
установауСрбији–десетгодинапосле, He in rich Böll Stif tung, 2010, стр. 13-23.

5) Pr ze wor ski, Adam, DemocracyandtheMarket, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1991, p. 26.
6) Линц, Ху ан & Сте пан, Ал фред, Демократскатранзиција и консолидација – Јужна

Европа,ЈужнаАмерикаипосткомунистичкаЕвропа, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1998, 
стр. 18.
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де мо кра ти ја мо ра да има пет раз ви је них аре на – сло бод но и ак тив-
но гра ђан ско дру штво, ауто ном но и це ње но по ли тич ко дру штво, 
вла да ви ну пра ва ко јом се га ран ту ју основ на гра ђан ска и по ли тич ка 
пра ва, ефи ка сну и функ ци о нал ну би ро кра ти ју и ин сти ту ци о на ли-
зо ва но еко ном ско дру штво. По ли тич ко дру штво, осим по ли тич ких 
стра на ка чи јом ће мо се уло гом у про це су кон со ли да ци је ба ви ти, 
чи не и из бо ри и од го ва ра ју ћа из бор на пра ви ла, за ко но дав ство, по-
ли тич ка вођ ства и стра нач ке ко а ли ци је.7)

Де мо кра ти ја у Ср би ји је кон со ли до ва на на јед ном ни жем ни-
воу, на ни воу ин сти ту ци је сло бод них и по ште них из бо ра. За раз ли-
ку од хи брид ног, ре жи ма из бор ног ауто ри та ри зма ко ји је у Ср би ји 
по сто јао то ком де ве де се тих го ди на, а у ко ме је из бор но над ме та ње 
би ло пред мет ма ни пу ла ци ја, на кон 2000. го ди не из бор на утак ми ца 
је сло бод на и по ште на. Из бор на де мо кра ти ја по сто ји јер сви ак те-
ри, ка ко по бед ни ци та ко и по ра же ни, при хва та ју ре зул та те из бо ра, 
не ма кра ђе гла со ва и кр ше ња основ них гра ђан ских и по ли тич ких 
пра ва – сло бо де удру жи ва ња, оку пља ња, штам пе, ми сли и јав ног 
из ра жа ва ња – а не по сто је ни дис кри ми на тив не из бор не нор ме ко је 
би фа во ри зо ва ле јед ну од стра на у из бор ној тр ци. Циљ де мо крат-
ске кон со ли да ци је у Ср би ји ни је ви ше оп ста нак де мо кра ти је, већ 
де мо крат ски про грес.

Уко ли ко при хва ти мо по сто ја ње де мо крат ског кон ти ну у ма на 
ко ме се на јед ном по лу на ла зе ауто ри тар ни ре жи ми, а на дру гом 
на пред не де мо кра ти је (гра фи кон 1) мо гу ће је, пре ма Ан дре а су 
Ше дле ру (An dre asSche dler), из дво ји ти раз ли чи те кон цеп те кон со-
ли да ци је де мо кра ти је – из бе га ва ње де мо крат ског сло ма, из бе га-
ва ње де мо крат ске еро зи је, ор га ни зо ва ње де мо кра ти је, ис пу ње ње 
де мо кра ти је и про ду бљи ва ње де мо кра ти је.8) По на ма, на ве де ни 
кон цеп ти се ме ђу соб но не ис кљу чу ју, већ су ком пле мен тар ни, а 
раз ли ке ме ђу њи ма се од но се на оства ре ни ни во кон со ли да ци-
је и шан се да се про цес на ста ви. Пр ва два кон цеп та су не га тив-
на и по све ће на очу ва њу тек ство ре них де мо крат ских ин сти ту ци ја 
и спре ча ва њу по врат ка у не ки об лик ауто ри та ри зма (из бе га ва ње 
де мо крат ског сло ма) или оне мо гу ћа ва њу по сте пе ног кру ње ња де-
мо крат ских пра ви ла и про це ду ра ко је во ди ка „спо рој смр ти“ де-
мо кра ти је (из бе га ва ње де мо крат ске еро зи је). По Ше дле ру, са мо су 

7) Исто, стр. 20-30.
8) О раз ли чи тим схва та њи ма кон со ли да ци је де мо кра ти је ви де ти ви ше у: Sche dler, An dre-

as, “What is De moc ra tic Con so li da tion?”, JournalofDemocracy,vol. 9, no. 2, pp. 91-107.
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ова два схва та ња ком пле мен тар на са ори ги нал ним зна че њем кон-
со ли да ци је, у сми слу обез бе ђи ва ња оп стан ка де мо кра ти је. Тре ће 
схва та ње кон со ли да ци је, ор га ни зо ва ње де мо кра ти је, је не у трал но 
и мо же се до ве сти у ве зу са ин сти ту ци о нал ним ин же ње рин гом, те 
„под ра зу ме ва из град њу свих оних ве ли ких ор га ни за ци ја ко је са-
чи ња ва ју ка рак те ри стич ну ин фра струк ту ру мо дер них ли бе рал них 
де мо кра ти ја: пар ти је и пар тиј ски си сте ми, за ко но дав на те ла, др-
жав на би ро кра ти ја, пра во суд ни си стем, и си стем ускла ђи ва ња ин-
те ре са“.9) Нас, у кон тек сту про у ча ва ња ути ца ја по ли тич ких пар ти ја 
на кон со ли да ци ју у Ср би ји, пре све га ин те ре су ју по зи тив на схва та-
ња – ис пу ње ње де мо кра ти је и ње но про ду бљи ва ње.

Ис пу ње ње де мо кра ти је је сте по ме ра ње на де мо крат ском кон-
ти ну у му од из бор не ка ли бе рал ној де мо кра ти ји, де мо крат ски про-
грес чи ји је циљ по сти за ње де мо крат ских ка рак те ри сти ка ко је не-
до ста ју из бор ној де мо кра ти ји – ефек тив но и ефи ка сно га ран то ва-
ње свих људ ских, гра ђан ских и по ли тич ких пра ва, вла да ви на пра ва 
и стрикт но по што ва ње уста ва, ре фор ма суд ског си сте ма, др жа ве и 
др жав не би ро кра ти је, хо ри зон тал на од го вор ност јав них функ ци о-
не ра, итд. Да ље по ме ра ње на кон ти ну у му де мо кра ти је, од ли бе рал-
не ка на пред ној де мо кра ти ји, пред ста вља дру гу по зи тив ну вер зи ју 
кон со ли да ци је, про ду бље ње де мо кра ти је. У од но су на ста бил не 
за пад не де мо кра ти је, мла де де мо крат ске др жа ве Ју жне Аме ри ке, 
Ази је, суб са хар ске Афри ке и Ис точ не Евро пе по ка зу ју зна чај не 
ком па ра тив не не до стат ке на свим по љи ма – ква ли тет ра да из вр-
шне и за ко но дав не вла сти, јав на ад ми ни стра ци ја и јав не по ли ти-
ке, стил до но ше ња по ли тич ких од лу ка, ин те ре сне гру пе, ци вил но 
дру штво, ни во по ли тич ке кул ту ре, де мо кра тич ност пар ти ја и пар-
тиј ског си сте ма, итд. Ко нач но ис хо ди ште про це са де мо кра ти за ци је 
је сте упра во по ди за ње ква ли те та де мо крат ског жи во та, до сти за ње 
ни воа на пред них де мо кра ти ја, „де мо крат ско про ду бље ње“. У на-
ред ном одељ ку раз мо три ће мо ка ква је мо гу ћа уло га по ли тич ких 
пар ти ја у по сти за њу тог ци ља.

9) Ibi dem, p. 101.
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Графикон 1.  
Политички режими по различитим димензијама демократије10)

 4

 

 

            Режими 

 
                                    Такмичарски збори        ДА    НЕ       Ауторитаризам 

 
                 Слободни и поштени избори       ДА   НЕ      Изборнии ауторитаризам 

 
      Грађанске слободе, владавина права    ДА  НЕ     Изборна демократија 

 
Висок квалитет демократског живота   ДА  НЕ      Либерална демократија 
 
 
                                                   Напредна демократија 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као што смо већ ра ни је ис та кли, уло га мо дер них по ли тич ких 
пар ти ја је про ме ње на и у ста бил ним за пад но е вроп ским де мо кра-
ти ја ма. Кла сич не функ ци је по ли тич ких пар ти ја об у хва та ле су: 1) 
но ми на ци ју кан ди да та на из бо ри ма; 2) из бор ну мо би ли за ци ју ко ја 
обу хав та и ак тив ну пар ти ци па ци ју гра ђа на у из бор ној кам па њи, 
али и сам из ла зак на би ра ли шта; 3) утвр ђи ва ње ли сте при о ри те та 
и кључ них пи та ња – по ли тич ке аген де дру штва (struc tu rin gis sue); 
4) пред ста вља ње раз ли чи тих дру штве них гру па; 5) агре га ци ју ин-
те ре са; 6) фор ми ра ње и очу ва ње из вр шне вла сти; и 7) дру штве ну 
ин те гра ци ју.11) Не ка да шње пар ти је су, у ма њој или ве ћој ме ри, оба-
вља ле све на ве де не функ ци је. Да нас је, ме ђу тим, је ди но не за мен-
љи ва уло га пар ти ја у из бор ном про це су и обра зо ва њу вла да, док 
оста ле функ ци је пар ти је оба вља ју све сла би је или их вр ше исто-
вре ме но са ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва и ра зним ин те ре-
сним гру па ма. Чак је и зна чај пар ти ја у из бор ној мо би ли за ци ји из-
ме њен, услед тех но ло шких ино ва ци ја и по ја ве и раз во ја ма сов них 
ме ди ја, по пут ин тер не та и те ле ви зи је. По сле ди це про ме на у уло зи 
пар ти ја у ета бли ра ним де мо кра ти ја ма ути ца ле су и на ак тив но сти 
но во фор ми ра них пар ти ја у тран зи ци о ним дру штви ма, те су на кон 

10) Howard, Marc Morje & Roessler Philip, “Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive 
Authoritarian Regimes”, AmericanJournalofPoliticalScience, vol. 50, no. 2 (April), 2006.

11)  Gunt her, Ric hard & Di a mond, La rry, “Types and Fun cti ons of Par ti es”, in: Di a mond, La rry 
& Gunt her, Ric hard (eds), PoliticalPartiesandDemocracy, The Johns Hop kins Uni ver sity 
Press, 2001, pp. 7-9.
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пр вих ви ше стра нач ких из бо ра (fo un ding elec ti ons) у њи ма на ста ја-
ле про фе си о нал не из бор не пар ти је и пар ти је кар те ли, а не ма сов не 
и све о бу хват не пар ти је. Ка ко пар ти је у но вим де мо кра ти ја ма ни су 
про шле исти ево лу тив ни пут, од њих ни је мо гу ће ни оче ки ва ти да 
оба вља ју кла сич не функ ци је и да на тај на чин до при но се про це су 
де мо крат ске кон со ли да ци је. Сто га је нео п ход но да раз гра ни чи мо 
ка кве пар ти је и пар тиј ски си стем мо ра ју би ти да би уоп ште мо гле 
по зи тив но да ути чу на кон со ли да ци ју (по чет ни услов), а за тим шта 
би у про це су кон со ли да ци је мо ра ле да чи не у ци љу про ду бље ња 
де мо кра ти је у јед ном дру штву.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАПАРТИЈА
ИПАРТИЈСКОГСИСТЕМА

Ни во ин сти ту ци о на ли за ци је пред ста вља јед ну од нај ва жни јих 
ди мен зи ја за раз у ме ва ње пар тиј ског си сте ма, уз број ре ле вант них 
по ли тич ких пар ти ја и сте пен иде о ло шке по ла ри за ци је о ко ји ма је 
пи сао још Ђо ва ни Сар то ри (Gi o van ni Sar to ri) у Партијамаипар
тијским системима.12) Зна чај ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја и 
пар тиј ског си сте ма и ути цај на про цес кон со ли да ци је де мо кра ти је 
по твр ђу ју број ни ра до ви на ту те му.13) Но без об зи ра на са гла сност 
о по тре би ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја и пар тиј ског си сте ма, ма-
ње је ја сно шта се под са мом ин сти ту ци о на ли за ци јом под ра зу ме ва. 
Се мју ел Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton) ши ре схва та ин сти ту ци о-
на ли за ци ју, али ис ти че да исти кри те ри ју ми мо гу би ти при ме ње ни 
и на кон цепт ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја. По ње му, „ин сти ту-
ци о на ли за ци ја је про цес у ко ме ор га ни за ци је и про це ду ре сти чу 
ва жност (ле ги ти ми тет) и ста бил ност“.14) Он иден ти фи ку је че ти ри 
ди мен зи је ин сти ту ци о на ли за ци је: спо соб ност при ла го ђа ва ња, ор-
га ни за ци о ну ком плек сност, ауто но ми ју и ко хе рент ност. Ан ђе ло 
Па не бјан ко (An ge lo Pa ne bi an co) ин сти ту ци о на ли за ци ју ви ди као 
про цес у ко ме пар ти ја „пре ста је да бу де сред ство и по ста је вред-

12) Сар то ри, Ђо ва ни, Странкеистраначкисустави, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2002.
13) Ви де ти на при мер: Dix, Ro bert, “De moc ra ti za tion and In sti tu ti o na li za tion of La tin Ame ri-

can Po li ti cal Par ti es”, ComparativePoliticalStudies24, pp. 488-511; Le wis, Paul, “De moc-
ra ti za tion and Party De ve lop ment in Eastern Euro pe”, Democratization,1/1994, pp. 391-
450; Ma in wa ring, Scott & Scully, Ti mothy (eds), BuildingDemocratic Institutions:Party
SystemsinLatinAmerica, Stan ford Uni ver sity Press, 1995; Ran dall Vicky & Sva sand, Lars, 
PoliticalPartiesandDemocraticConsolidationinAfrica, Pa per for EC PR Jo int Ses si ons of 
Wor kshops, Gre no ble, 2001.

14) Huntington, Samuel, PoliticalOrder inChanging Societies, Yale University Press, 1968, 
p.12.
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ност по се би“.15) На тај на чин очу ва ње и оп ста нак пар ти је по ста је 
циљ ко ме те жи ве ли ки број ње них при ста ли ца. У свр ху ме ре ња 
пар тиј ске ин сти ту ци о на ли за ци је Па не бјан ко уво ди два кри те ри ју-
ма: сте пен ауто но ми је у од но су на окру же ње и сте пен уну тра шње 
из град ње си сте ма (system ness) ко ји прак тич но об у хва та Хан тинг-
то но ву ор га ни за ци о ну ком плек сност и ко хе рент ност. На кра ју, Ке-
нет Јан да (Ken neth Jan da) ис ти че јед ну спољ ну ди мен зи ју ин сти ту-
ци о на ли за ци је – на чин на ко ји се по ли тич ка пар ти ја опа жа у ши-
рем дру штву (ре и фи ка ци ја у јав ној све сти).16)

Графикон 2. Димензије партијске институционализације17)

унутрашња спољашња
структурална системски карактер аутономија одлучивања
атитудинална придавање вредности реификација

Ви ки Рен дал (Vicky Ran dall) и Ларс Сва санд (Lars Sva sand) 
ком би ну ју ћи кри те ри ју ме прет ход ни ка утвр ђу ју по сто ја ње дво ди-
мен зи о нал не те о риј ске ма три це ко ја им по ма же у ана ли зи сте пе на 
ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја (гра фи кон 2). Струк ту рал ни аспект 
уну тра шње ди мен зи је – си стем ски ка рак тер – об у хва та уве ћа ње 
оби ма, гу сти не и ре дов но сти ин тер ак ци ја пар ти је, ру ти ни за ци-
ју и из град њу уста ље них пра ви ла. Пар тиј ске ка рак те ри сти ке ко је 
ути чу на њен си стем ски ка рак тер су на чин на ко ји пар ти ја на ста-
је и раз ви ја се, пар тиј ски ре сур си, на ро чи то фи нан си ра ње, уло га 
пар тиј ског ли де ра на спрам пар тиј ске ор га ни за ци је, уло га пар тиј-
ских фрак ци ја и кли јен те ли зам. При да ва ње вред но сти (va lu e in fu-
sion) ука зу је на сте пен до ко га се пар тиј ски чла но ви и сим па ти зе ри 
иден ти фи ку ју са пар ти јом и си сте мом вред но сти ко ји она сво јим 
де ло ва њем про па ги ра и за сту па што ути че на ни во пар тиј ске ко-
хе зи је. На ову, уну тра шњу/ати ту ди нал ну ди мен зи ју ути чу при-
ро да од но са пар ти је и со ци јал не ба зе и кли јен те ли зам. Струк ту-
рал ни аспект спо ља шње ди мен зи је чи ни ауто но ми ја од лу чи ва ња, 
од но сно сло бо да од ме ша ња дру гих ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја 
у про цес фор ми ра ња пар тиј ске по ли ти ке и стра те ги ја.18) На кра-

15) Panebianco, Angelo, Political Parties: Organization and Power, Cambridge University 
Press, 1988. p. 53.

16) Janda, Kenneth, PoliticalParties:ACrossNationalSurvey, The Free Press, New York, 1980, 
pp. 19-28.

17) Randall, Vicky & Svasand, Lars, “Party Institutionalization in New Democracies”, Party
Politics, vol. 8, no. 1, p. 13

18) Пре ма Рен да ло вој и Сва сан ду, од го вор на пи та ње да ли је ауто но ми ја ну жан еле мент 
пар тиј ске ин сти ту ци о на ли за ци је ни је јед но ста ван и пре све га за ви си од то га да ли је 
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ју, спо ља шњи/ати ту ди нал ни аспект – ре и фи ка ци ја – ука зу је на ни-
во опа же но сти пар тиј ског при су ства у јав ној све сти. Ре и фи ка ци ја 
пред ста вља фак тор ко ји пре суд но ути че на спо соб ност пар ти ја да 
оп ста ну на по ли тич кој сце ни са про то ком вре ме на.

За раз ли ку од Рен да ло ве и Сва сан да ко ји ана ли зи ра ју ин сти ту-
ци о на ли за ци ју пар ти ја и чи је кри те ри ју ме ин сти ту ци о на ли за ци је 
ни је мо гу ће кван ти фи ко ва ти и по ре ди ти, Скот Мејн во ринг (Scott 
Ma in wa ring) у сре ди ште ана ли зе по ста вља ин сти ту ци о на ли за ци ју 
пар тиј ског си сте ма. Пре ма Мејн во рин гу, у ин сти ту ци о на ли зо ва-
ном пар тиј ском си сте му зна мо ко су глав не пар ти је и ка ко се оне 
по на ша ју, те сви ак те ри има ју ја сна оче ки ва ња о ак ци ја ма дру гих 
у пар тиј ској ком пе ти ци ји. Про ме не пар тиј ске кон фи гу ра ци је су 
огра ни че не, иако не и пот пу но ис кљу че не. Мејн во ринг на во ди че-
ти ри кри те ри ју ма – ди мен зи је – ин сти ту ци о на ли за ци је пар тиј ског 
си сте ма:

· стабилностмоделапартијскекомпетиције ко ја се огле-
да у то ме што глав не пар ти је оп ста ју на по ли тич кој по-
зор ни ци де це ни ја ма и што не по сто је ве ли ке осци ла ци је 
у из бор ним ре зул та ти ма;

· укорењеностпартијаудруштво ко ја до во ди до ства ра ње 
чвр шће по ве за но сти из ме ђу би ра ча и пар ти ја то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да. Као по сле ди ца те ве зе пар ти је по-
сто ја ни је бра не вла сти те иде о ло шке по зи ци је те због то га 
ни су спрем не да за рад крат ко роч них из бор них до би та ка 
пре ла зе са јед ног на дру ги крај иде о ло шког спек тра;

· кредибилитет(легитимност)партија јер у ин сти ту ци о-
на ли зо ва ним си сте ми ма гра ђа ни и по ли тич ке ели те ви де 
пар ти је као нео п ход не и по жељ не ин сти ту ци је де мо крат-
ске по ли ти ке;

· партијскаорганизацијаје ва жни ја од стра нач ких ли де ра. 
Пар ти је у ин сти ту ци о на ли зо ва ним си сте ми ма су до бро 
ор га ни зо ва не, по се ду ју зна чај не ма те ри јал не и људ ске ре-
сур се, ја сно де фи ни са на ин тер на пра ви ла и ру ти ни зи ра не 
про це ду ре за из бор стра нач ког вођ ства, те сто га ли де ри 
не мо гу ба ци ти са му пар ти ју у за се нак.19)

Очи глед но је да де мо кра ти ја мо же да оп ста не у сла бо ин сти ту-
ци о на ли зо ва ном пар тиј ском си сте му, али та кви си сте ми ума њу ју 

пар ти ја до ми нан тан еле мент у том од но су и да ли су по сле ди це по ве за но сти са дру гим 
ин сти ту ци ја ма по зи тив не у сми слу уве ћа ња пар тиј ских ре сур са.

19) Ma in wa ring, Scott, „Party Systems in the Third Wa ve”, JournalofDemocracy,3/98, pp. 69-
70.
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ква ли тет де мо кра ти је. Осим то га, са ма ин сти ту ци о на ли за ци ја ни-
је до вољ на, већ пар ти је мо ра ју оба вља ти од ре ђе не функ ци је ко-
ји ма про ду бљу ју и ја ча ју де мо крат ске про це се у јед ном дру штву. 
Ко је су то функ ци је? По ли тич ке пар ти је игра ју спо ред ну уло гу у 
ра ним фа за ма де мо крат ске тран зи ци је. Ме ђу тим, не мо гу ће је за-
ми сли ти де мо кра ти ју ко ја без њих функ ци о ни ше јер су пар ти је 
кључ ни игра чи у ду го роч ном про це су ис пу ње ња и про ду бље ња 
де мо кра ти је. Пре ма Рен да ло вој и Сва сан ду, њи хов до при нос је 
очит при ли ком ор га ни зо ва ња из бо ра, агре га ци је и ка на ли са ња ин-
те ре са раз ли чи тих дру штве них гру па, ре ша ва ња кон фли ка та, ре-
гру та ци је и тре нин га по ли тич ких ли де ра, по сти за ња вер ти кал не и 
хо ри зон тал не од го вор но сти по ли тич ких ин сти ту ци ја и иза бра них 
по је ди на ца.20) У ме ри у ко јој ис пу ња ва ју на ве де не функ ци је оне 
по ма жу кон со ли да ци ји де мо крат ског ре жи ма на два на чи на: де мо-
крат ским по на ша њем и по што ва њем де мо крат ских нор ми и кон-
сти ту ци о нал них пра ви ла афир ми шу сет де мо крат ских вред но сти и 
код гра ђа на што исто вре ме но ја ча би хе ви о ри стич ки, ати ту ди нал ни 
и устав ни аспект де мо крат ске кон со ли да ци је; по сред но осна жу ју 
ле ги тим ност ре жи ма те крх ка де мо крат ска дру штва лак ше оп ста ју 
у кри зним вре ме ни ма.21)

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАНОСТПАРТИЈАУСРБИЈИ

У ста бил ним де мо крат ским др жа ва ма жи вот ни век пар ти ја је 
ве о ма дуг, о че му све до че при ме ри Де мо крат ске пар ти је у САД, 
на ста ле 1828. го ди не, и Кон зер ва тив не пар ти је Ве ли ке Бри та ни је, 
обра зо ва не 1832. го ди не. Иако пр ве по ли тич ке пар ти је у Ср би ји – 
На род на ра ди кал на стран ка, Ли бе рал на стран ка и Срп ска на пред-
на стран ка –  на ста ју још 1881. го ди не, на кон до но ше ња За ко на о 
удру же њи ма и збо ро ви ма, у Ср би ји је, као и у оста лим пост со ци ја-
ли стич ким дру штви ма, кон ти ну и ра но функ ци о ни са ње по ли тич ких 
ор га ни за ци ја из о ста ло. Због све га то га кри те ри јум ду жи не по сто-
ја ња пар ти ја, ма да не спо ри мо ње гов зна чај у за пад ним де мо кра ти-
ја ма, не ана ли зи ра мо као је дан од зна чај ни јих усло ва ин сти ту ци-
о на ли за ци је пар ти ја, јер би се на том те сту не у спе шним по ка за ле 
све мо дер не срп ске пар ти је. Нас пре све га ин те ре су је на чин на ко ји 

20) Ran dall, Vicky & Sva sand, Lars, PoliticalPartiesandDemocraticConsolidationinAfrica, 
pp. 3-7.

21) Ma in wa ring, Scott & Scully, Ti mothy (eds), BuildingDemocraticInstitutions:PartySystems
inLatinAmerica, p. 24.
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пар ти је на ста ју и раз ви ја ју се на кон по нов ног уво ђе ња пар тиј ског 
плу ра ли зма, пар тиј ски ре сур си, уло га пар тиј ског ли де ра и фрак-
ци ја, сте пен кли јен те ли зма (системскикарактериорганизацио
накомплексност), сло бо да при фор ми ра њу пар тиј ске по ли ти ке и 
стра те ги ја (аутономијаодлучивања), иден ти фи ка ци ја са пар ти јом 
и пар тиј ским си сте мом вред но сти (придавање вредности) и ни-
во опа же но сти пар тиј ског при су ства у јав ној све сти ко ја ути че на 
спо соб ност ње ног оп стан ка (реификација).

Јед на од кључ них ди мен зи ја ко ја ути че на си стем ски ка рак тер 
пар ти ја је сте на чин њи хо вог на стан ка и раз вит ка, од но сно да ли 
је из град ња пар тиј ске ин фра струк ту ре те кла кроз про цес пе не тра-
ци је од цен тра ка пе ри фе ри ји или про це сом ди фу зи је у ко ме су 
пар ти је на ста ја ле спон та но и од о здо. Европ ско ис ку ство из град ње 
пар ти ја ком би ну је оба еле мен та, али ка ко је у Ср би ји на кон 1945. 
го ди не уки нут плу ра ли зам пар тиј ског ор га ни зо ва ња пар ти је су ну-
жно по чет ком де ве де се тих мо ра ле кре ну ти од нул те тач ке, док их 
је ло ги ка убр за них при пре ма за пр ве ви ше пар тиј ске из бо ре при мо-
ра ла да ин сти ту ци о нал не осно ве ус по ста вља ју на до ле и из цен тра. 
Из у зе так пред ста вља Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, ди рект но 
по ве за на са од ла зе ћим ауто ри тар ним ре жи мом, ко ја је на сле ди ла 
це ло куп ну ин фра струк ту ру и ре сур се Са ве за ко му ни ста Ср би је и 
ССРН-а. Пре о ста ле, опо зи ци о не пар ти је углав ном су фор ми ра не 
из кру го ва углед них ин те лек ту а ла ца – ака де ми ка и уни вер зи тет-
ских про фе со ра, књи жев ни ка и умет ни ка – и ди си де на та уну тар 
ко му ни стич ког ре жи ма – ка ко де мо крат ске та ко и на ци о на ли стич-
ке про ве ни јен ци је. И ма да су опо зи ци о ни пр ва ци при ли ком осни-
ва ња но во на ста лих по ли тич ких пар ти ја по ку ша ли да се у по ли-
тич ком по љу по зи ци о ни ра ју као на ста вља чи исто риј ских пар ти ја 
у Ср би ји – Де мо крат ска стран ка, а ка сни је и Де мо крат ска стран ка 
Ср би је де кла ри са ле су се ле ги тим ним на ста вља чи ма Де мо крат-
ске стран ке Љу бо ми ра Да ви до ви ћа, а Срп ска ра ди кал на стран ка 
је „исто риј ског пре тка“ по тра жи ла у На род ној ра ди кал ној стран-
ци Ни ко ле Па ши ћа – сво ја та ње иде о ло шког и ор га ни за ци о ног кон-
ти ну и те та и тра ди ци је пред рат них пар ти ја пред ста вља ло је са мо 
исто риј ски фал си фи кат ко је су пар тиј ске во ђе по чи ни ле у по тра зи 
за осни вач ким ми том.22)

22) О на стан ку по ли тич ких пар ти ја у де ве де се тим го ди на ма про шлог ве ка ви де ти ви ше у: 
Ву ко ма но вић, Ди ја на, ОбновапартијскогплурализмауСрбијикрајемXXвека, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010.
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Про цес обо га ћи ва ња пар тиј ског спек тра Ср би је пе не тра ци јом 
из цен тра ка пе ри фе ри ји и од о зго на до ле, ка рак те ри сти чан за пр ве 
го ди не ус по ста вља ња пар тиј ског плу ра ли зма, за ме њен је то ком де-
ве де се тих, али и на кон пе то ок то бар ских про ме на, пре све га умно-
жа ва њем бро ја пар ти ја це па њем и де ље њем већ по сто је ћих. На 
овај на чин на стао је ве ли ки број стра на ка од ко јих су нај ва жни је 
ДСС, ДХСС, ЛДП, Но ва Ср би ја и СНС. Да нас су, ме ђу тим, нај зна-
чај ни је пар ла мен тар не пар ти је – ДС, ДСС, СПС, СНС, Г17, ЛДП 
– ре ла тив но број не, ка дров ски ета бли ра не, до бро ор га ни зо ва не 
стран ке, са раз ви је ном ор га ни за ци о ном мре жом на чи та вој те ри то-
ри ји Ср би је. Ове пар ти је са мо стал но или ко а ли ци о ним на сту пом 
успе ва ју да стек ну пар ла мен тар ни ста тус што им отва ра мо гућ ност 
за не сме та но по ли тич ко де ло ва ње. Осим ка пи лар не мре же окру-
жних, град ских и оп штин ских од бо ра оне фор мал но има ју и жен-
ске сек ци је и ор га ни за ци је мла дих са ре ла тив но ви со ким сте пе ном 
ор га ни за ци о не и ка дров ске ауто но ми је. И ма да цен трал ни пар тиј-
ски ор га ни утвр ђу ју про грам ску по ли ти ку, про грам ска до ку мен та 
и ста ту те ве ри фи ку ју пар тиј ски кон гре си. Иако су све ре ле вант не 
по ли тич ке пар ти је хи је рар хиј ски устро је не и из гра ђе не на ха ри-
зми и моћ ној по зи ци ји пар тиј ског ли де ра, о зна ча ју ор га ни за ци о-
не мре же за оп ста нак у пар тиј ској аре ни нај бо ље све до чи при мер 
Бо го љу ба Ка ри ћа и ње го вог По кре та сна га Ср би је, ко ји је по пут 
ме те о ра ка ко се по ја вио и не стао са пар тиј ске сце не Ср би је на кон 
рас пи си ва ња оп ту жни це и ње го вог бек ства у Ру си ју.23)

Дру га ва жна од ред ни ца ко ја ути че на уну тра шњу струк ту-
рал ну ди мен зи ју ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја је сте до ступ ност 
пар тиј ских ре сур са, пре све га фи нан си ра ње ре дов ног ра да и из-
бор них кам па ња. Са убр за ним опа да њем број но сти пар тиј ског 
члан ства, ра сту ћим оси ро ма ше њем и не за по сле но шћу не мо гу ће је 
обез бе ди ти сред ства нео п ход на за функ ци о ни са ње стран ке са мо од 
чла на ри на. Осим то га, ску пе ме диј ске кам па ње без ко јих је те шко 
оства ри ти из бор ни успех и ефи ка сно се над ме та ти у из бор ној тр ци 
на го не пар ти је да тро ше све ве ће су ме нов ца, док упо ре до са тим 
ра сту зах те ви дру штва да се то ко ви нов ца у по ли ти ци уве ду у за-
кон ске окви ре чи ме би се сма њи ла и су зби ла по ли тич ка ко руп ци ја. 
У та квим окол но сти ма пар ти је су сву да при мо ра не да се уз при ку-

23)  Бо го љуб Ка рић је на пред сед нич ким из бо ри ма 2004. го ди не осво јио 568.691 гла со ва, а 
убр зо на кон то га ње го ва пар ти ја је ушла у власт у мно гим оп шти на ма и АП Вој во ди ни.
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пља ње сред ста ва из при ват них окре ну и фи нан си ра њу из јав них 
из во ра. Ср би ја ни је из у зе так.

Фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти ја и из бор них кам па ња ре гу-
ли са но је већ од по чет ка 90-тих го ди на про шлог ве ка, али се ду го 
на ла зи ло у „си вој зо ни“. Сред ства до де љи ва на пар ти ја ма из бу џе та 
ни су за до во ља ва ла по тре бе стра на ка, те су се оне окре та ле тра же-
њу до дат них из во ра при хо да, а за кр ше ња за ко на ни су из ри ца не 
санк ци је. Ну жност обез бе ђи ва ња све ве ћих сво та нов ца из ле гал-
них окви ра, као и свест о ва жно сти уре ђе ња обла сти фи нан си ра-
ња по ли тич ких ак тив но сти са ста но ви шта бор бе про тив ко руп ци је 
ути ца ли су на усва ја ње За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких стра-
на ка (до нет 2003, из ме њен 2008). Овим за ко ном пар ла мен тар ним 
пар ти ја ма је би ло за га ран то ва но по ве ћа ње до та ци ја из бу џе та РС, 
као и га ран то ва ње при хо да из бу џе та АП Вој во ди на, гра до ва и оп-
шти на. Ме ђу тим, при ме ну за ко на ка рак те ри са ле су: ша ре ни ло у 
при ме ни нор ми о бу џет ском фи нан си ра њу, од су ство де ло твор не 
кон тро ле и јав но сти по да та ка (кон тро лом фи нан си ра ња до 2010. 
и фор ми ра ња Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је ба вио се РИК, 
те ло са ста вље но од пред став ни ка по ли тич ких пар ти ја) и од су ство 
санк ци о ни са ња кр ше ња за ко на.24)

До но ше њем но вог За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив-
но сти 2011. го ди не учи ње ни су до дат ни по ма ци у овој обла сти. За-
кон ским од ред ба ма за др жа но је ре ше ње по ко ме се пар ти ја ма из 
бу џе та Ре пу бли ке из два ја 0,15% за фи нан си ра ње ре дов ног ре да и 
0,1% за тро шко ве во ђе ња кам па ње у из бор ној го ди ни, док но ви ну 
пред ста вља уки да ње ли ми та на ви си ну укуп них сред ста ва при ку-
пље них из при ват них из во ра за фи нан си ра ње из бор них кам па ња, 
иако су за др жа на огра ни че ња у по гле ду сред ста ва ко ја фи зич ка и 
прав на ли ца мо гу до ни ра ти пар ти ја ма. У то ку из ра де за ко на по ја-
вљи ва ле су се и иде је да се пар ти ја ма до де љу је 0,3% ре пу блич ког 
бу џе та, али се на кон пре по ру ке Ве не ци јан ске ко ми си је по ко јој се 
са 0,3 од сто пре ла зи гра ни ца из над ко је стран ке у пот пу но сти за-
ви се од јав них из во ра од те иде је од у ста ло. Ме ђу тим, пре ма ми-
шље њу пред сед ни це Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је Зо ра не 
Мар ко вић и по сто так од 0,15 нај ве ћи је у Евро пи.25) Без об зи ра на 

24) Ви де ти ви ше у: Не на дић, Не ма ња, „Фи нан си ра ње по ли тич ких стра на ка у Ср би ји“, у: 
Ор ло вић, Сла ви ша (прир.), Партије и избори уСрбији – 20 година, ФПН, Fri e drich 
Ebert Stif tung, Бе о град, 2011, стр. 119-134.

25) „Скуп по сао та по ли ти ка“, не дељ ник Време, бр. 1062, 12. мај 2011. 
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то што су на ве де на ре ше ња на и шла на не го до ва ње јав но сти не сум-
њи во је да њи хо вом им пле мен та ци јом до дат но до при но си про це су 
ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја у Ср би ји.

До ми на ци ја пар тиј ског ли де ра над пар тиј ском ор га ни за ци јом 
и оп ста ја ње пар ти је ко ри шће њем ли дер ске ха ри зме су су прот ни 
си стем ском ка рак те ру пар ти ја. Јак сте пен пер со на ли зма пре тва ра 
пар ти ју у сред ство за оства ре ње лич них ам би ци ја што не га тив но 
ути че на пар тиј ску ин сти ту ци о на ли за ци ју.26) У Ср би ји не ко ли ко 
ре ле вант них пар ти ја – ДСС, СРС, СПО – има ју исте ли де ре већ 
ви ше од две де це ни је што све до чи о то ме да се пар тиј ске при ста-
ли це оку пља ју ви ше око стра нач ких во ђа не го пар тиј ских про гра-
ма.27) Од но сом пар тиј ског ли де ра и ор га ни за ци је ба ви ће мо се ви ше 
при ли ком ана ли зе сте пе на ин сти ту ци о на ли зо ва но сти пар тиј ског 
си сте ма Ср би је. Осим до ми ни ра ју ће уло ге пар тиј ског вођ ства, на 
ор га ни за ци о ну ко хе зи ју, а са мим тим и на ин сти ту ци о на ли зи ци-
ју, не га тив но ути че и стра нач ко фрак ци о ни са ње. Ова тврд ња, ме-
ђу тим, ни је јед но знач на. Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја Ја па на 
успе шно је вла да ла ско ро не пре кид но ви ше од 50 го ди на упра во 
сме њи ва њем ли де ра раз ли чи тих уну тар стра нач ких фрак ци ја на 
че лу пар ти је, од но сно др жа ве. Оно што очи глед но пра ви раз ли ку 
је сте пен до ко га је са ма фрак ци ја ин сти ту ци о на ли зо ва на и у свом 
де ло ва њу огра ни че на ја сним пра ви ли ма и про це ду ра ма. Ма да нај-
ве ћи број ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји ста ту ти ма утвр ђу је пра во 
на ма њин ско ми шље ње, са мо је Гра ђан ски са вез Ср би је у чла ну 10 
свог ста ту та (2004) до зво ља вао де ло ва ње фрак ци ја.28) Пре ма Вла-
ди ми ру Го а ти ју, раз лог за то је „де це ни ја ма не го ва на ди ја бо ли за-
ци ја фрак ци ја“ у пост ко му ни стич ким др жа ва ма ко ја „и да нас сна-
жно ути че на од нос пре ма том об ли ку суб-пар тиј ског ор га ни зо ва-
ња и де ло ва ња“.29) По сле ди ца то га је да у прак си пар ти је су зби ја ју 
функ ци о ни са ње фрак ци ја што илу стра тив но при ка зу је при мер по-
ку ша ја фор ми ра ња Ли бе рал но-де мо крат ске фрак ци је уну тар ДС-

26) О не га тив ном ути ца ју ко је из ра же но ли дер ство у пар ти ја ма има на ја ча ње по пу ли стич-
ких тен ден ци ја ви де ти ви ше у: Тра и ло вић, Дра ган, „По пу ли зам као фак тор сла бље-
ња де мо крат ских ка па ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји“, Политичкаревија,
2/2012, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 73-78.

27) У ре ле вант не пар ти је убра ја мо оне ко је у ви ше из бор них ци клу са пре ла зе цен зус од пет 
про це на та.

28) ГСС је пре стао да по сто ји 7. апри ла 2007. го ди не на кон ује ди ње ња са Ли бе рал но де мо-
крат ском  пар ти јом.

29) Го а ти, Вла ди мир, „Чи ни о ци обра зо ва ња фрак ци ја“, у: Лу то вац, Зо ран (ур.), Политичке
странкеуСрбији–структураифункционисање, Ин сти тут дру штве них на у ка, Fri e-
drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2005, стр. 62.
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а. Уну тар стра нач ка спо ре ња за основ има ју ре ше ње усво је но пред 
Из бор ну скуп шти ну ДС-а 2004. го ди не пре ма ко јем кан ди дат ко-
ји из гу би на из бо ри ма за пред сед ни ка стран ке не ма пра во да бу де 
члан пар тиј ског фо ру ма. На кон из бор ног по ра за Че до мир Јо ва но-
вић је при ку пио по др шку 30.000 чла но ва за фор ми ра ње фрак ци је, 
али је је ди ни ре зул тат те ак ци је би ло ње го во ис кљу че ње из ДС-а. 
Стран ке у Ср би ји још увек ни су на у чи ле да жи ве са раз ли ка ма, а 
по сле ди ца не го ва ња та квог ти па уну тар стра нач ког жи во та су се ри-
је ви ше стру ких рас це па, „мно же ње“ и „де ље ње“ ско ро свих пар ти-
ја за сту пље них у срп ском пар ла мен ту. Све то не га тив но ути че на 
ин сти ту ци о на ли зо ва ност пар тиј ског си сте ма, а, на ше је ми шље ње, 
и на сте пен ин сти ту ци о на ли зо ва но сти са мих пар ти ја. Иако фрак-
ци је не мо ра ју не га тив но да ути чу на ор га ни за ци о ну ко хе зи ју, не-
по сто ја ње ја сних пра ви ла ко ји ма се рeгулише њи хо во обра зо ва ње 
и де ло ва ње – ин сти ту ци о на ли за ци ја фрак ци ја – и ре зул ти ра ју ће 
це па ње стра на ка у још ве ћој ме ри пот ко па ва ју из град њу пар тиј-
ског си сте ма.

По след ња ва ри ја бла ко ја ути че на си стем ски ка рак тер пар ти ја, 
пре ма Рен да ло вој и Сва сан ду, је кли јен те ли зам ко ји је бит но обе-
леж је дру шта ва и пар ти ја Тре ћег све та. По њи ма тре ба раз ли ко ва-
ти два ти па кли јен те ли зма – пр ви и ста ри ји ка рак те ри ше зна чај на 
пер со на ли за ци ја, од нос па тро на ко ји по се ду ју бо гат ство и ре сур се 
и кли је на та ко ји им за рад до би ја ња бе не фи та по да ру ју бес по го-
вор ну по слу шност и по ли тич ку по др шку; дру ги је ти пи чан за си-
ту а ци је у ко ји ма је пар ти ја, на кон осва ја ња вла сти, у мо гућ но сти 
да ре сур се рас по де љу је ши ро ким ка те го ри ја ма ста нов ни штва, пре 
све га пар тиј ским чла но ви ма, сим па ти зе ри ма и по тен ци јал ним при-
ста ли ца ма. Дру ги тип је бли зак оно ме што пар ти је ра де и у раз ви је-
ним де мо крат ским дру штви ма, али што је још зна чај ни је он пред-
ста вља ма њу прет њу пар тиј ској ко хе зи ји од кли јен те ли зма ста рог 
ти па у ко ме пар ти ја и за па тро на и за кли јен та пред ста вља са мо 
сред ство за оства ре ње лич них ам би ци ја. Пар ти је у Ср би ји ком би-
ну ју оба ти па. Оне до ми ни ра ју др жа вом и ко ло ни зу ју све обла сти 
дру штва, од др жав не упра ве и ло кал них са мо у пра ва, јав них пред-
у зе ћа, до уста но ва кул ту ре, обра зо ва ња и ме ди ја, те је по се до ва ње 
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пар тиј ске књи жи це пред у слов уче шћа у оба вља њу јав них по сло ва. 
Осим то га, и по зи ци је у нај ви шим пар тиј ским еша ло ни ма ко ри сте 
се за обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских по вла сти ца и уно сних по сло ва 
фи нан си ра них из бу џе та уском кру гу при ја те ља и ро ђа ка.30) Чак и 
да при хва ти мо тврд њу Рен да ло ве и Сва сан да о раз ли чи том ути-
ца ју два об ли ка кли јен те ли зма на ин сти ту ци о на ли за ци ју пар ти ја 
до ми нант но ко ри шће ње пар тиј ске ор га ни за ци је као ин стру мен та 
за по сти за ње лич них и, пре све га, ма те ри јал них ин те ре са на ште ту 
оства ре ња пар тиј ске иде о ло ги је и про гра ма не сум њи во до из ве-
сног сте пе на не га тив но ути че на пар тиј ску ко хе зи ју.

„При да ва ње вред но сти“, ати ту ди нал ни аспект уну тра шње ди-
мен зи је ин сти ту ци о на ли за ци је пар ти ја, од но си се на ни во иден-
ти фи ка ци је пар тиј ских де лат ни ка и при ста ли ца и по све ће но сти 
пар ти ји ко ја на ди ла зи ин стру мен тал не под сти ца је пар тиј ског ан-
га жо ва ња. Ова кав вид ан га жо ва ња под ра зу ме ва из град њу пар тиј-
ског вред но сног си сте ма чи јем ће оства ре њу те жи ти сви пар тиј-
ски ак ти ви сти. У ње му не ма ме ста за ис пу ње ње ин ди ви ду ал них 
ам би ци ја и ци ље ва. У Ср би ји се пар тиј ска ком пе ти ци ја од ви ја  на 
кли јен те ли стич ким осно ва ма, а не у скла ду са про грам ским прин-
ци пи ма, док су ли де ри нај че шће ва жни ји од пар тиј ских до ку ме на-
та. Тр го ви на ман да ти ма, про ме не пар ти ја и тран сфе ри по сла ни ка 
по ка за тељ су да пар тиј ски ка дро ви у по ли ти ку ула зе из ко ри сти, а 
не због кон крет них прин ци па. Уз све то при бли жа ва ње и про грам-
ско ускла ђи ва ње срп ских стра на ка сла би њи хо ву про грам ску ино-
ва тив ност и ори ги нал ност. Ипак, пре ма ис тра жи ва њу Це СИД-а из 
2005. го ди не у осно ви пар тиј ске иден ти фи ка ци је гра ђа на Ср би је 
нај пре ле жи про грам ско опре де љи ва ње (Гла сам за пар ти ју чи-
ји про грам и по ли ти ка од го ва ра ју мо јој со ци јал ној гру пи – 20%; 
Гла сам за пар ти ју ко ја има до бар про грам – 17%) за тим ин те ре сно 
опре де љи ва ње (Гла сам за пар ти ју ко ја ми га ран ту је не ку до бит – 
30%), и на кра ју иден ти фи ко ва ње са ли де ром (Гла сам за пар ти ју 
ко ја има до брог ли де ра – 19%).31)

30) Ан то нић, Сло бо дан, „Мре жа школ ских дру га ра у по ли тич кој ели ти Ср би је“, Нацио
налниинтерес,3/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, стр. 329-350; Ви де ти 
нпр. „Хо но рар си на На де Ко лун џи је про гла шен тај ном“ (2.7.2012), „ДС, Г17 плус и 
СПС ве ли ко ду шни пре ма Го ра ну Шу та нов цу“ (10.6.2012), „Ша пер већ два пу та ме-
диј ски „ре кон стру и сао“ кли нич ке цен тре“ (6.6.2012), www.pi stalj ka.rs (прист пу ље но 
5.7.2012)

31) Нав. пре ма: Сто јиљ ко вић, Зо ран, ПартијскисистемСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2008, стр. 356.



- 48 -

УЛОГАПОЛИТИЧКИХПАРТИЈАУПРОЦЕСУ...ДушанВучићевић

Струк ту рал ни аспект спо ља шње ди мен зи је ин ти ту ци о на ли за-
ци је пред ста вља ауто но ми ја од лу чи ва ња, при че му тре ба на пра-
ви ти раз ли ку из ме ђу ин сти ту ци о нал не за ви сно сти (de pen den ce) и 
по ве за но сти (lin ka ge) што ни ка да ни је јед но став но. За раз ли ку од 
ин сти ту ци о нал не за ви сно сти, од но са у ко ме је пар ти ја не а у то но-
ман и сла би ји играч, од нос ин сти ту ци о нал не по ве за но сти оста вља 
сло бо ду пар ти ји да са мо стал но до но си од лу ке и да, исто вре ме но, 
кроз парт нер ски од нос са не ком дру гом ин сти ту ци јом уве ћа се-
би шан се за ин сти ту ци о на ли за ци ју. Ако за не ма ри мо тврд ње да су 
пар тиј ске ели те у Ср би ји у фор му ли са њу по ли ти ке не са мо стал не 
и под ло жне ути ца ју моћ них фи нан си је ра и стра них ам ба са да, ин-
ди ка тив но је да стран ке у Ср би ји има ју тек по вре ме не и не фор-
мал не кон так те са син ди ка ти ма, дру штве ним по кре ти ма и не вла-
ди ним ор га ни за ци ја ма. Де ли ми чан из у зе так пред ста вља ДС ко ја 
оства ру је са рад њу са син ди ка ти ма кроз ре сор не од бо ре. Још је дан 
по се бан тип по ве за но сти мо же по зи тив но да ути че на ин сти ту ци о-
на ли за ци ју – члан ство у над на ци о нал ним фе де ра ци ја ма. Европ ске 
фе де ра ци је пар ти ја, ор га ни зо ва не на иде о ло шким  ли ни ја ма, функ-
ци о ни шу као ор га ни за ци је по др шке. Иако се при јем у Еуро пар ти је 
нај че шће оба вља без стрикт них кри те ри ју ма овај вид по ве за но сти 
не спор но по ма же ин сти ту ци о на ли за ци ји пар ти ја. У Ср би ји је Г17 
при дру же на чла ни ца, а Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра по сма трач у 
Европ ској на род ној пар ти ји (ЕПП), ДС је у ста ту су при дру же не 
чла ни це у Европ ској со ци ја ли стич кој пар ти ји (ПЕС), док је Ли бе-
рал но де мо крат ска пар ти ја чла ни ца Пар ти је европ ских ли бе ра ла, 
де мо кра та и ре фор ми ста (ЕЛ ДР). 

Ре и фи ка ци ја пар ти је (ату ту ди нал на, спо ља шња де мин зи ја) се 
од но си на сте пен ње не пре по зна тљи во сти у јав ном мње њу. Што 
је пар ти ја це ње ни ја то ће и ви ше об ли ко ва ти по на ша ње ак те ра, а 
ти ме ће ду го роч но оси гу ра ти вла сти ти оп ста нак. Ме ђу тим, пре ма 
Рен да ло вој и Сва сан ду, успех у то ме ма хом за ви си од исто риј ске 
по зи ци је ко ју пар ти ја има.32) Ка ко је од об но ве пар тиј ског плу ра-
ли зма у Ср би ји про шло тек не што ви ше од две де це ни је те шко је 
про це њи ва ти сте пен ре и фи ка ци је пар ти ја. Ре и фи ка ци ји, у сва ком 
слу ча ју, не до при но си то што су рас це пи у Ср би ји ви ше крат ко роч-
ни не го ду го рорч ни – ре жи мли је-де мо кра те, мо нар хи ја-ре пу бли ка, 
рат-мир то ком де ве де се тих; Евро па-Ко со во, НА ТО-вој на не у трал-

32)  Ran dall, Vicky & Sva sand, Lars, “Party In sti tu ti o na li za tion in New De moc ra ci es”, Party
Politics, vol. 8, no. 1, p. 23.
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ност, цен тра ли за ци ја-де цен тра ли за ци ја по след њих го ди на – и то 
што се пар ти је на ли ни ја ма рас це па че сто ре по зи ци о ни ра ју. Пре-
ма јед ном ис тра жи ва њу ко је је спро вео Дра го мир Пан тић по сто ји 
ре ла тив на ускла ђе ност из ме ђу опре де ље ња пар ти ја, ис ка за них у 
про гра ми ма и на сту пи ма функ ци о не ра, с јед не, и ста во ва пар тиј-
ских след бе ни ка о спољ но по ли тич ким пи та њи ма, с дру ге стра не. 
Нај ма ња дис кре пан ца по сто ји код чла но ва ЛДП-а, сле ди ДС, за тим 
СПС, СРС и ДСС, док се нај ве ћи рас ко рак у по гле ду спољ но по ли-
тич ких опре де ље ња пар ти ја и њи хо вих при ста ли ца ја вља код СПО 
и Г17. Пре ма Пан ти ћу, „(и)нди рект но је по твр ђе но да су пар ти је у 
Ср би ји тек тер ци јар ни агенс по ли тич ке со ци ја ли за ци је, да ви ше 
оку пља ју гра ђа не ко ји слич но ми сле, не го што са ме ути чу на фор-
ми ра ње њи хо вих ста во ва о спољ ној по ли ти ци.“33)

Од го вор на пи та ње да ли су по ли тич ке пар ти је у Ср би ји ин сти-
ту ци о на ли зо ва не, пре ма кри те ри ју ми ма Рен да ло ве и Сва сан да ко је 
ни је мо гу ће кван ти фи ко ва ти и по ре ди ти, ни је јед но зна чан. По сто је 
еле мен ти ко ји го во ре у при лог ин сти ту ци о на ли за ци ји, али и они 
ко ји је оспо ра ва ју. Због то га твр ди мо да су срп ске пар ти је де ли-
мич но ин сти ту ци о на ли зо ва не, и да ће до дат ни на по ри усме ре ни на 
убла жа ва ње њи хо ве ли дер ске и кли јен те ли стич ке при ро де, ус по-
ста вља ње ја сних пра ви ла ко ји ма се ре гу ли ше обра зо ва ње и де ло-
ва ње фрак ци ја, ја сна про грам ска ди фе рен ци ја ци ја и из град ња пар-
тиј ског вред но сног си сте ма, као и ја ча ње ве за са ор га ни за ци ја ма 
ци вил ног дру штва и тран сна ци о нал ним пар тиј ским ор га ни за ци ја-
ма до при не ти да љој стра нач кој ин сти ту ци о на ли за ци ји.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАНОСТ
ПАРТИЈСКОГСИСТЕМАСРБИЈЕ

Ста бил ност мо де ла пар тиј ске ком пе ти ци је, уко ре ње ност пар-
ти ја у дру штво, кре ди би ли тет од но сно ле ги тим ност по ли тич ких 
пар ти ја и зна чај пар тиј ске ор га ни за ци је на спрам пар тиј ског ли де ра 
че ти ри су кри те ри ју ма ин сти ту ци о на ли за ци је пар тиј ског си сте ма. 
Ста бил ност пар тиј ског так ми че ња се огле да у то ме што не ма бит-
них од сту па ња у из бор ним ре зул та ти ма пар ти ја. Из бор на во ла тил-

33) Пан тић, Дра го мир, „При хва ће ност про грам ских опре де ље ња ме ђу при ста ли ца ма пар-
ти ја: на при ме ру не ких ак ту ел них спољ но по ли тич ких ди ле ма“, у: Лу то вац, Зо ран (ур.), 
ИдеологијаиполитичкестранкеуСрбији, ФПН, Ин сти тут дру штве них на у ка, Fri e-
drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2007, стр. 300.
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ност пред ста вља укуп ну флук ту а ци ју гла со ва од јед не ка дру гој 
по ли тич кој пар ти ји у од но су на прет ход не из бо ре, а Пе дер се нов 
ин декс (ин декс из бор не во ла тил но сти) из ра чу на ва се са би ра њем 
свих раз ли ка (по зи тив них и не га тив них) у про цен ти ма гла со ва ко-
је су стран ке осво ји ле из ме ђу два из бор на ци клу са и де ље њем тог 
зби ра са 2.34) Из бор ну во ла тил ност у Ср би ји ра чу на мо од тре нут ка 
ру ше ња хи брид ног ре жи ма (2000. го ди на) и она за из бо ре 2003. 
го ди не из но си 47,60%, за из бо ре 2007. (22,29%), 2008. (20,72%) и 
2012. го ди не (27,56%). Про сеч на вред ност из бор не во ла тил но сти 
– арит ме тич ка сре ди на – у Ср би ји у пе ри о ду 2003-2012. из но си 
29,54% што нас свр ста ва на 27. ме сто од 40 др жа ва ко је на во де 
Мејн во ринг и Тор кал. Пар тиј ска ком пе ти ци ја у Ср би ји је не ста-
бил на, али не екс трем но. Пе дер се нов ин декс за Есто ни ју, Пољ ску, 
Ли тва ни ју, Ру си ју, Пе ру, Ру му ни ју, Ле то ни ју и Укра ји ну кре ће се 
од 42,4% до 59,2%.35) Нај ма њу из бор ну во ла тил ност – 3,2% – има ју 
САД. Иако се сма тра да ду го роч но од сту па ња у из бор ним ре зул та-
ти ма по ли тич ких стра на ка по ста ју ма ња, јер се и гра ђа ни све ви-
ше иден ти фи ку ју са по је ди ним пар ти ја ма, по след ња ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да мо де ли пар тиј ске ком пе ти ци је у ма ње раз ви је ним др-
жа ва ма ни су ста бил ни ји са про то ком вре ме на, што се ви ди и на 
при ме ру Ср би је.36)

34) Ma in wa ring, Scott & Tor cal, Ma ri a no, “Party System In sti tu ti o na li za tion and Party System 
The ory af ter the Third Wa ve of De moc ra ti za tion”, http://kel logg.nd.edu/pu bli ca ti ons/wor-
king pa pers/WPS/319.pdf (при сту пље но 8.7.2012). Ка да се пар ти ја или ко а ли ци ја по це па 
на две или ви ше пар ти ја из ме ђу два из бор на ци клу са (t1 и t2), по ре ди мо уку пан про це-
нат гла со ва тих стра на ка (t1) са про цен том гла со ва нај ве ће (нај ја че) от це пље ње пар ти је 
(t2), а нај ма њу (нај сла би ју) от це пље ну пар ти ју (t2) ра чу на мо као да ни је осво ји ла ни ти 
је дан глас на t1 из бо ри ма. Ово је чест слу чај на из бо ри ма у Ср би ји, а прак тич но зна чи 
да у си ту а ци ју у ко јој је од ДОС-а ко ји је на из бо ри ма уче ство вао 2000. го ди не на ста ло 
де вет по себ них из бор них ли ста на из бо ри ма 2003, об ра чу на ва мо са мо ре зул тат ДСС-а 
(нај ве ће) и Ла бу ри стич ке пар ти је Ср би је (нај ма ње). От пор и Г17+, иако су по др жа ва ле 
ДОС на из бо ри ма 2000, ра чу на мо као по себ не је ди ни це ана ли зе 2003. го ди не. Ка да се 
две или ви ше пар ти ја спо ји и са чи ни но ву ор га ни за ци ју на из бо ри ма (t2) из ра чу на ва мо 
во ла тил ност ко ри сте ћи ре зул тат пар ти је са нај ве ћим про цен том гла со ва на t1 из бо ри-
ма. ССЈ је, на при мер, на кон са мо стал ног на сту па 2000. го ди не на из бо ре 2003. иза-
шла у ко а ли ци ји За на род но је дин ство са ста вље ној од пет пар ти ја. Ако две или ви ше 
пар ти ја ује ди ње но на сту пи на t2 из бо ри ма, али су на t1 из бо ри ма на сту па ле одво је но, 
прет по ста вља мо да је (су) пар ти ја(е) са ма њим бро јем гла со ва (t1) не ста ла(е) на t2 из-
бо ри ма. Пар ти ја ма са ма њим бро јем гла со ва (t1) на t2 из бо ри ма да је мо вред ност 0 и 
из ра чу на ва мо њи хов удео у гла со ви ма на t1 из бо ри ма као про це нат про ме не. СПО и 
Г17+ су на из бо ри ма 2008. на сту пи ле уну тар ко а ли ци је ЗЕС чи ји је те мељ чи ни ла ДС,а 
не прет ход ним из бо ри ма са мо стал но.

35) Исто, стр. 18.
36)  Bi e la si ak, Jack, “The In sti tu ti o na li za tion of Elec to ral and Party Systems in Post com mu nist 

Sta tes, ComparativePolitics,34(2), pp. 189-210, нав. пре ма: Ma in wa ring & Tor cal, „Party 
System In sti tu ti o na li za tion and Party System The ory af ter the Third Wa ve of De moc ra ti za-
tion”, pp. 10-11.
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Уко ре ње ност пар ти је у дру штво ути че на чвр шће по ве зи ва ње 
би ра ча и пар ти ја, те пар ти је сто га упор ни је бра не вла сти те иде о-
ло шке по зи ци је и ни су спрем не да пре ла зе са јед ног на дру ги крај 
по ли тич ког спек тра за рад крат ко роч них из бор них до би та ка. Дру-
штве ну уко ре ње ност пар ти ја мо гу ће је утвр ди ти по мо ћу ра ши ре-
но сти и ин тен зи те та пар тиј ске иден ти фи ка ци је, че стог ре по зи ци-
о ни ра ња пар ти ја на иде о ло шком спек тру, ду жи не тра ја ња пар ти ја, 
по бе да не пар тиј ских кан ди да та на из бо ри ма и по ја ве иде о ло шког 
гла са ња. Кри те ри јум ду жи не тра ја ња пар ти ја ни је мо гу ће ко ри сти-
ти за по ре ђе ња, јер је, по пут дру гих пост ко му ни стич ких др жа ва, 
плу ра ли зам пар тиј ског ор га ни зо ва ња у Ср би ји стар тек не што ви-
ше од две де це ни је. Симп то ма тич но је, ме ђу тим, да су пар ти је-око-
сни це три од шест из бор них ли ста ко је су пре шле цен зус на пар-
ла мен тар ним из бо ри ма 2012. го ди не пар ти је ко је ни су по сто ја ле 
2000. го ди не – Срп ска на пред на стран ка, Ли бе рал но де мо крат ска 
пар ти ја и Г17. Не пар тиј ски кан ди да ти ни су има ли успе ха на пред-
сед нич ким из бо ри ма, из у зев Бо го љу ба Ка ри ћа ко ји је 2004. био 
тре ће пла си ран са 18,23% гла со ва. 

Пар тиј ска иден ти фи ка ци ја омо гу ћа ва пред ви ђа ње из бор них 
ре зул та та и сма њу је сте пен кон ти ген ци је у по ли тич ком жи во ту. 
Она оне мо гу ћа ва на гли гу би так по др шке од ре ђе ној пар ти ји и бр зи 
успон но вих по ли тич ких ак те ра. Ис тра жи ва чи пар тиј ске иден ти-
фи ка ци је у Ср би ји уоча ва ју два трен да у пе ри о ду 1990-2005. За пр-
ви пе ри од, до 2000. го ди не, ка рак те ри стич ни су сла ба ра ши ре ност 
и ни зак ин тен зи тет пар тиј ске иден ти фи ка ци је, док се на кон про-
ме не ре жи ма пар тиј ска иден ти фи ка ци ја ши ри, али то ни је пра ће но 
исто вре ме ним уве ћа њем ње ног ин тен зи те та.37) У на ве де ном пе ри о-
ду ра ши ре ност пар тиј ске иден ти фи ка ци је има нај ни жи ни во – 31% 
– сре ди ном 1998. го ди не, а нај ви ши – 77% – ав гу ста 2001. го ди не.38) 
Осци ла ци је у по гле ду ра ши ре но сти пар тиј ске иден ти фи ка ци је ка-
рак те ри стич не су и за пе ри од на кон 2005. го ди не, али је очи глед но 
да то ком дру ге по ло ви не пр ве де це ни је 21. ве ка иден ти фи ка ци ја 
гра ђа на са пар ти ја ма по но во сла би. Пре ма Си ни ши Атла ги ћу, она 
из но си око 40%, а пре пре ке зна чај ни јем по ве ћа њу рас про стра ње-
но сти пар тиј ске иден ти фи ка ци је тре ба тра жи ти у не до вољ но уоб-

37) Ви де ти ви ше у: Атла гић, Си ни ша, Партијскаидентификацијакаодетерминантаиз
борне мотивације –теоријске контроверзе и проблеми емпиријског истраживања, 
ФПН, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2007, стр. 117-140.

38) Нав. пре ма: Сла ву је вић, Зо ран, „Пар тиј ска иден ти фи ка ци ја гра ђа на пре и по сле из бо ра 
2000. го ди не“, у: Го а ти, Вла ди мир (ур.), ПартијскасценаСрбијепослеоктобра2000.
године, Ин сти тут дру штве них на у ка, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2002, стр. 212.
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ли че ној пар тиј ској сце ни, пер со на ли стич ком ка рак те ру пар ти ја и 
раз о ча ре њу би ра ча у пар ти је.39) Про це нат пар тиј ски иден ти фи ко-
ва них у Ср би ји сли чан је уде лу гра ђа на са пар тиј ском иден ти фи ка-
ци јом у пост ко му ни стич ким др жа ва ма, али је да ле ко од про се ка у 
за пад но-европ ским де мо кра ти ја ма.40) Ре ла тив но ни зак ни во ра ши-
ре но сти пар тиј ске иден ти фи ка ци је, че сте осци ла ци је, као и њен 
слаб ин тен зи тет ука зу ју на сла бу уко ре ње ност пар ти ја у срп ском 
дру штву. То ме у при лог иде и по да так да 37% ис пи та ни ка, о че-
му је већ би ло реч, до но си из бор ну од лу ку про це њу ју ћи вла сти те 
про грам ске/иде о ло шке ин те ре се и на осно ву то га ко ја стран ка те 
ин те ре се нај бо ље мо же про мак ну ти (Гла сам за пар ти ју чи ји про-
грам и по ли ти ка од го ва ра ју мо јој со ци јал ној гру пи – 20%; Гла сам 
за пар ти ју ко ја има до бар про грам – 17%).

По след њи по ка за тељ дру штве не уко ре ње но сти по ли тич-
ких пар ти ја је су (че сте) про ме не по зи ци ја пар ти ја у иде о ло шком 
спек тру. Ко ри сте ћи Ки чел тов мо дел пар тиј ског гру пи са ња у пост-
ко му ни стич ким дру штви ма по ко ме основ не ли ни је по де ле пред-
ста вља ју ли бе рал но-ко смо по лит ска на спрам ауто ри тар но-пар-
ти ку ла ри стич ке по ли тич ка на су прот тр жи шне ало ка ци је, Ду шан 
Спа со је вић по ка зу је прав це пре гру пи са ва ња и ре по зи ци о ни ра ња 
по ли тич ких пар ти ја у иде о ло шком спек тру

Графикон 3.  
Поједностављени приказ партијске сцене  

након парламентарних избора 2003.41)

Ра ди ка ли за ци ја по ли тич ких при ли ка на кон 2003. го ди не до-
при не ла је по ла ри за ци ји пар тиј ске сце не и ума ње њу зна ча ја цен-
тра, а ра ни је фор ми ран по ли тич ки рас цеп из ме ђу тра ди ци о на ли-

39) Атла гић, Си ни ша, „Из бор на по ну да у све тлу ми чи ген ске па ра диг ме из бор ног по на ша-
ња: осврт пред из бо ре у Ср би ји 2012.“ (нео бја вљен рад)

40) Ma in wa ring, Scott, „Party Systems in the Third Wa ve”, p. 73. У ве ћи ни др жа ва За пад не 
Евро пе пар тиј ска иден ти фи ка ци ја из но си од 60 до 70 про це на та, а у Ве ли кој Бри та ни ји 
чак 80%. Ме ђу тим, овај број је у опа да њу по след њих го ди на.

41) Спасојевић, Душан, „Динамика политичких расцепа у Србији 2000-2010“ у: Орловић 
Славиша, Партије и избори у Србији – 20 година, ФПН, Friedrich Ebert Stiftung, 
Београд, 2011, стр. 113.
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ста и мо дер ни ста вр ху нац је до жи вео за вре ме пар ла мен тар них и 
пред сед нич ких из бо ра (2007-2008) за о де нут у ру хо од но са пре ма 
европ ским ин те гра ци ја ма (гра фи кон 3).

Графикон 4.  
Центрифугалност партијског система 2007-2008.42)

На кон рас па да СРС и ства ра ња СНС до шло је до сма ње ња 
иде о ло шке дис тан це из ме ђу две нај ве ће пар ти је и по ме ра ња сме ра 
пар тиј ског так ми че ња ка цен три пе тал ном што је ство ри ло гу жву у 
цен тру иде о ло шког спек тра, па се ДСС све ви ше по ме ра ка тра ди-
ци о на ли стич ком по лу (гра фи кон 4). 

Графикон 5. Центрипеталност и „гужва у центру“43)

Кон стант но ре по зи ци о ни ра ње по ли тич ких пар ти ја у иде о ло-
шком спек тру оне мо гу ћа ва ду бље уко ре њи ва ње пар ти ја у дру штво 
и спу та ва фор ми ра ње иде о ло шких и про грам ских ве за би ра ча са 
стран ка ма. Све то не га тив но ути че на ста би ли за ци ју и ин сти ту ци-
о на ли за ци ју пар тиј ског си сте ма.

У ин сти ту ци о на ли зо ва ним пар тиј ским си сте ми ма гра ђа ни и 
ели те ве ру ју да су по ли тич ке пар ти је ба зич не и нео п ход не ин сти-
ту ци је де мо кра ти је. По зи тив ни ста во ви пре ма пар ти ја ма уве ћа ва ју 

42) Исто, стр. 114.
43) Исто, стр. 115.
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шан се за кон со ли да ци ју де мо кра ти је. Пар ти је су кључ не ин сти ту-
ци је из бор ног над ме та ња и, у са вре ме ним де мо кра ти ја ма, је ди ни 
ин стру мент осва ја ња и вр ше ња вла сти. По ли тич ке пар ти је у Ср-
би ји пред ста вља ју ин сти ту ци је са нај ни жим сте пе ном по ве ре ња. 
Ме ђу де сет ис тра жи ва них ин сти ту ци ја  – школ ство, вој ска, по ли-
ци ја, пред сед ник, суд ство, ме ди ји, вла да, син ди ка ти, скуп шти на, 
пар ти је – ин декс (не)по ве ре ња гра ђа на пре ма пар ти ја ма из но си 
2,17.44) У ис тра жи ва њу Светскастудијавредности спро ве де ном 
из ме ђу 2005 и 2008. го ди не у 55 др жа ва, 0,9% ис пи та ни ка у Ср би ји 
из ра жа ва ве ли ко по ве ре ње у пар ти је, 11,9%  при лич но, 50% гра ђа-
на не ма ве ли ко по ве ре ње, док 37,1% уоп ште не ве ру је пар ти ја ма. 
Да кле, уку пан удео гра ђа на ко ји 2006. го ди не по зи тив но вред ну је 
пар ти је (ве ли ко и при лич но по ве ре ње) у Ср би ји из но си 12,8% по 
че му се Ср би ја на ла зи на 48. ме сту од 55 ис пи та них др жа ва.45) Иако 
је не за до вољ ство гра ђа на уло гом пар ти ја све ве ће и у ин сти ту ци-
о на ли зо ва ним си сте ми ма, пар ти је има ју мно го ма њи ле ги ти ми тет 
у но вим де мо кра ти ја ма, те слу чај Ср би је не пред ста вља из у зе так. 
Ни зак кре ди би ли тет пар ти ја, ме ђу тим, не ре зул ти ра ни ским ни-
во ом по ли тич ке пар ти ци па ци је. Иако из ла зност на пар ла мен тар-
ним из бо ри ма опа да на кон пр вих ви ше стра нач ких из бо ра (71,5% 
иза шлих) у пе ри о ду 1993-2012. уче шће на из бо ри ма узи ма из ме ђу 
57,4% (1997) и 61% (2008) упи са них би ра ча. Ако узме мо у об зир 
да ре ал но би рач ко те ло у Ср би ји бро ји од 5,5 до 5,6 ми ли о на би ра-
ча уку пан број ап сти не на та кре ће се од 25 до 30 про це на та што је 
да ле ко из над европ ског про се ка.

На кра ју, у ин сти ту ци о на ли зо ва ним пар тиј ским си сте ми ма 
пар тиј ска ор га ни за ци ја је ва жни ја од пар тиј ског ли де ра. Јак сте-
пен пер со на ли зма ре флек ту је ни зак сте пен ин сти ту ци о на ли за ци је. 
У ма ње раз ви је ним де мо крат ским др жа ва ма пар ти је се нај че шће 
пре тва ра ју у сред ства за оства ре ње лич них ам би ци ја, док је пар-
тиј ска ор га ни за ци ја ру ди мен тар но раз ви је на, без ква ли тет них ка-
дро ва и зна чај них ре сур са. По пу ли стич ки пр ва ци, уз по моћ ме ди-

44) Сла ву је вић, Зо ран, „Ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма – уме сто сим бо лич ког из ра за 
пра ва гра ђа на да вла да ју, сред ство вла да ви не над гра ђа ни ма“, у: Ми ха и ло вић, Срећ ко, 
КакограђаниСрбијевидетранзицију–Истраживањејавногмњењатранзиције, Fri-
e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2010, стр. 63. Ранг је са чи њен на осно ву вред но сти ко ја 
је до би је на пон де ри са њем сва ког од го во ра „Ве ли ко по ве ре ње“ са 5, „Углав ном по ве-
ре ње“ са 4, „И има и не ма по ве ре ње“ са 3, „Углав ном не ма по ве ре ње“ са 2 и „Уоп ште 
не ма по ве ре ње“ са 1, и де ље њем ско ра са бро јем од го во ра.

45) WorldValuesSurvey19812008OfficialAggregatev.20090901,2009.WorldValuesSurvey
Association(www.worldvaluessurvey.org).AggregateFileProducer:ASEP/JDS,Madrid.
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ја, до ми ни ра ју пар тиј ском сце ном. Пер со на ли за ци ја по ли ти ке се, 
пре ма Сла ви ши Ор ло ви ћу, у Ср би ји ис ка зу је дво стру ко. „Са јед не 
стра не, по сто ји стал на те жња пар тиј ских ли де ра да се у пот пу-
но сти иден ти фи ку ју са пар ти јом (Партијатосамја!), а са дру ге 
стра не, при сут на је те жња гра ђа на да пре по зна ју пар ти ју нај пре у 
ли ку ње ног пред сед ни ка, али и да у ње му ви де оте ло тво ре ње ком-
плет ног пар тиј ског про гра ма“.46) Иза фор мал но де мо крат ских уну-
тар пар тиј ских из бо ра нај че шће се кри ју „са мо и збо ри“ омо гу ће ни  
про це ду ром пред ла га ња кан ди да та и из бор них ли ста од стра не 
пар тиј ског ру ко вод ства. Осим то га, пар тиј ски ли дер има до ми нан-
тан по ло жај при ли ком фор ми ра ња из бор не ли сте за пар ла мен тар не 
из бо ре и утвр ђи ва ња ре до сле да кан ди да та. Ње гов ин ди рек тан ути-
цај на са став пар ла мен та до дат но је оја чан не мо гућ но шћу би ра ча 
да ин тер ве ни шу уну тар пред ло же них, за тво ре них из бор них ли ста. 
Ше фо ви стра на ка у Ср би ји во де глав ну реч у во ђе њу ка дров ске по-
ли ти ке, а у сво јим ру ка ма аку му ли ра ју сва кључ на овла шће ња. То 
им омо гу ћа ва и да пра ве ра ди кал не за о кре те у по ли ти ци стран ке.47) 
Ка рак те ри сти ка пар тиј ске сце не Ср би је је и ду го за др жа ва ње ли-
де ра на во де ћим по зи ци ја ма. Пред сед ни ци че ти ри ре ле вант не пар-
ти је на тим функ ци ја ма су од по чет ка де ве де се тих го ди на – СПО, 
ДСС, СРС (чак и из Ха шког за тво ра) и СПС (све до смр ти Ми ло-
ше ви ћа 2006. го ди не). Је ди но су у Де мо крат ској стран ци из бо ри 
за пред сед ни ка одр жа ва ни ви ше пу та, али су од че ти ри по ра же на 
кан ди да та тро ји ца (Ча во шки, Ми ћу но вић, Вук са но вић) на пу сти ли 
пар ти ју и фор ми ра ли соп стве не по ли тич ке ор га ни за ци је.

Са дру ге стра не, зна чај пар тиј ске ор га ни за ци је мо гу ће је про-
це њи ва ти и на осно ву број но сти пар тиј ског члан ства, фре квент но-
сти „пар тиј ских тран сфе ра“ и це па ња по сто је ћих пар ти ја. Пре ма 
већ по ме ну том ис тра жи ва њу Светске студије вредности 87,8% 
ис пи та ни ка у Ср би ји не ма члан ску кар ту ни јед не пар ти је, а од 
12,2% гра ђа на са пар тиј ском књи жи цом са мо 2,7 од сто се бе пер ци-
пи ра као ак тив не чла но ве.48) Сли чан по да так из но си и Зо ран Сто-
јиљ ко вић, пре ма ко ме удео стра нач ког члан ства у од ра слој по пу-

46) Ор ло вић, Сла ви ша, „Пар тиј ски си стем Ср би је“, у: Ор ло вић, Сла ви ша (прир.), Партије
иизбориуСрбији–20година, ФПН, Fri e drich Ebert Stif tung, Бе о град, 2011, стр. 61.

47) О ја ча њу ли дер ских тен ден ци ја у срп ским пар ти ја ма ви де ти ви ше у: Ор ло вић, Сла-
ви ша, ПолитичкиживотСрбије – између партократије и демократије, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2008, стр. 459-491.

48) WorldValuesSurvey19812008OfficialAggregatev.20090901,2009.WorldValuesSurvey
Association(www.worldvaluessurvey.org).AggregateFileProducer:ASEP/JDS,Madrid.
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ла ци ји из но си 10-12%.49) За раз ли ку од, у од но су на ком па ра тив не 
по дат ке, нат про сеч ног уде ла ста нов ни ка са пар тиј ском књи жи цом, 
зна чај стра нач ке ор га ни за ци је ма ње је ви дљив ка да по сма тра мо 
раз ви је ност осе ћа ја ло јал но сти пар ти ји. У не ин сти ту ци о на ли зо-
ва ним и сла бо ин сти ту ци о на ли зо ва ним пар тиј ским си сте ми ма че-
сти су пре бе зи по сла ни ка из јед но га у дру ги та бор, као и де ље ње 
и це па ње по сто је ћих пар ти ја (пар тиј ска „пар то ге не за“). У Ср би ји 
по ли ти ча ри че сто ме ња ју пар ти ју, че га ни је био по ште ђен ни је-
дан са зив На род не скуп шти не од 1991. го ди не. О ра ши ре но сти ове 
прак се у са вре ме ној пар ла мен тар ној исто ри ји Ср би је илу стра тив-
но го во ри тзв. „не из бор на пар ла мен та ри за ци ја“, си ту а ци ја у ко јој 
пар ти ја по ста је пар ла мен тар на „ку по ви ном“ по сла ни ка иако на 
из бо ри ма ни је осво ји ла ни ти је дан ман дат.50) Ова по ја ва је де ли-
мич но убла же на на кон уво ђе ња ин сти ту та блан ко остав ки ко ји ма 
су по сла ни ци нео по зи во ста вља ли ман дат на рас по ла га ње по ли-
тич кој пар ти ји са чи је су ли сте иза бра ни у пар ла мент, али је по сле 
при го во ра Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе, чи ја је су шти на 
за шти та сло бод ног ман да та по сла ни ка, ин сти тут блан ко остав ки 
уки нут.51) Оста је да се ви ди ка кве ће по сле ди це има ти из ме не За-
ко на о из бо ру на род них по сла ни ка, али су де ћи по пр вим де ша ва-
њи ма на ло кал ном ни воу, про блем пар тиј ске ди сци пли не по но во 
ће би ти ак ту е лан у но вом са зи ву срп ског пар ла мен та. Де ље ње и 
умно жа ва ње пар ти ја та ко ђе је јед на од бит них ка рак те ри сти ка не-
ин сти ту ци о на ли зо ва ног стра нач ког си сте ма. У Ср би ји, осим но во-
фор ми ра не Срп ске на пред не стран ке, не ма ни јед не озбиљ ни је пар-
ти је ко ја се ма кар јед ном, а нај че шће не ко ли ко пу та, ни је це па ла и 
де ли ла. Уну тар пар тиј ски кон флик ти ре зул ти ра ли су ства ра њем по 
пет но вих пар ти ја из ДС-а, СПО-а, СРС-а и СПС-а. Чак ни ЛДП, 
јед на од нај мла ђих ре ле вант них пар ти ја, ни је оста ла иму на на ра-
за ра ње „стра нач ког тки ва“.

Ви со ка из бор на во ла тил ност, че сти слу ча је ви пре гру пи са ва ња 
и ре по зи ци о ни ра ња пар ти ја у иде о ло шком спек тру, ре ла тив но ни-

49) Сто јиљ ко вић, Зо ран, ПартијскисистемСрбије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 
369.

50) О слу ча је ви ма по сла нич ких тран сфе ра ви де ти ви ше у: Ор ло вић, Сла ви ша, Политич
киживотСрбије–измеђупартократијеидемократије, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2008, стр. 453-459.

51) Да ни ин сти тут блан ко остав ки не мо же да спре чи прак су „не из бор не пар ла мен та ри-
за ци је“ нај бо ље по ка зу је при мер по сла нич ког клу ба „На пред Ср би јо“ ко ји је на стао 
пре бе гом по сла ни ка из ре до ва СРС-а и фор ми ра њем за себ не по сла нич ке гру пе из ко је 
је ка сни је на ста ла Срп ска на пред на стран ка.
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зак ни во ра ши ре но сти и слаб ин тен зи тет пар тиј ске иден ти фи ка ци-
је, гла са ње за ли де ре, а не за про гра ме, ви сок сте пен не по ве ре ња 
у пар ти је и, по сле дич но, њи хов ма ли кре ди би ли тет у очи ма јав но-
сти, ја ча ње ли дер ских тен ден ци ја уну тар пар ти ја, тран сфе ри по-
сла ни ка и уче ста ла це па ња по сто је ћих и на ста нак но вих стра на ка, 
ја сни су по ка за те љи сла бе ин сти ту ци о на ли зо ва но сти пар тиј ског 
си сте ма Ср би је.

ПАРТИЈЕКАОКОЧНИЧАРИ
ДЕМОКРАТСКОГРАЗВОЈАУСРБИЈИ

Да нас у Ср би ји уло га по ли тич ких пар ти ја у про це су из град-
ње ква ли тет них де мо крат ских уста но ва и ин сти ту ци ја и усва ја њу 
де мо крат ских пра ви ла и про це ду ра до би ја на ва жно сти. Де ли мич-
но ин сти ту ци о на ли зо ва не пар ти је у сла бо ин сти ту ци о на ли зо ва ном 
стра нач ком си сте му Ср би је сво јим не де мо крат ским по на ша њем и 
не по што ва њем де мо крат ских нор ми и кон сти ту ци о нал них пра-
ви ла не афир ми шу сет де мо крат ских вред но сти код гра ђа на што 
не га тив но ути че на би хе ви о ра ли стич ки, ати ту ди нал ни и устав ни 
аспект де мо крат ске кон со ли да ци је. Пар ти је се у Ср би ји пре тва ра ју 
у „дру штва за екс пло а та ци ју вла сти, ко ја око се бе ши ре его и зам и 
ко руп ци ју“,52) те се сто га не сла же мо са оце ном Ђо ва ни ја Сар то-
ри ја да не де мо крат ска струк ту ра по ли тич ких стра на ка не пре ста-
вља пре пре ку за раз вој де мо кра ти је у јед ном дру штву. По ње му, 
оли гар хиј ске тен ден ци је и гу ше ње уну тар стра нач ке де мо кра ти је 
ни су не спо ји ве са де мо крат ским по ли тич ким по рет ком, јер се у 
крај њој ин стан ци де мо кра ти ја сво ди на так ми че ње из ме ђу пар ти-
ја, на Шум пе те ров ком пе ти тив ни ели ти зам. На сла бост ова ко вог 
ар гу мен та ука зу је и Мир ја на Ка са по вић тврд њом да „(а)ко се, на-
и ме, не де мо крат ске ор га ни за ци је и мо гу де мо крат ски на тје ца ти за 
власт, у нај ма њу је ру ку упит но ка ко оне мо гу тво ри ти де мо крат ске 
по ли тич ке ин сти ту ци је и су став“53)

Основ ни по сред ни ци из ме ђу дру штве ног окру же ња и по ља 
по ли ти ке су по ли тич ке пар ти је. Ту функ ци ју оне оба вља ју агре-
га ци јом ин те ре са раз ли чи тих дру штве них гру па и њи хо вом ар-

52) Јо ва но вић, Сло бо дан, Одржави,основиједнеправнетеорије, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу-
блик, СКЗ, Бе о град, 1990, стр. 347-348, нав. пре ма: Сто јиљ ко вић, Зо ран, Партијски
системСрбије, стр. 25.

53) Ка са по вић, Мир ја на, „По го вор“, у: Сар то ри, Ђо ва ни, Странкеистраначкисустави–
аналитичкиоквир, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2002, стр. 337. 
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ти ку ла ци јом у по ли тич ке зах те ве ко ји се упу ћу ју ин сти ту ци ја ма 
др жа ве. Због то га од ква ли те та и (не)де мо крат ског ка рак те ра по ли-
тич ких пар ти ја бит но за ви си и по ди за ње де мо крат ског ка па ци те та 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји. Део об ја шње ња ни ског ка па ци-
те та на ших по ли тич ких ин сти ту ци ја (пар ла мен та, вла де, пра во суд-
ног си сте ма, ор га на др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве) ле жи у 
од су ству де мо крат ских ка па ци те та на ших стра на ка. Сто га је нео-
п ход на те мељ на из ме на уну тар пар тиј ских од но са и до сти за ње ма-
кар ми ни мал них де мо крат ских стан дар да у функ ци о ни са њу уну-
тра шњих пар тиј ских струк ту ра, јер „као што има не чег су штин ски 
про бле ма тич ног у не де мо крат ском на ме та њу де мо кра ти је, та ко 
оста је ба зич но не по ве ре ње пре ма пар ти ја ма ко је се за ла жу за де мо-
кра ти ју у дру штву, а да са ме ни су де мо кра тич не“.54) Ауто ри тар ни 
син дром у срп ским пар ти ја ма ре флек ту је се кроз не до дир љи вост 
по зи ци је стра нач ког ше фа, огра ни ча ва ње сло бо де из ра жа ва ња ста-
ту тар ним од ред ба ма ко ји ма се за бра њу је фор ми ра ње фрак ци јаи 
не га тив ну се лек ци ју функ ци о не ра ко јом се на гра ђу је опор ту ни зам, 
кон фор ми зам и бес по го вор на по слу шност, а за не ма ру је кре а тив-
ност, спо соб ност и кри тич ко ми шље ње. За не ма ри ва ње и не по што-
ва ње ин тер них де мо крат ских пра ви ла и до ми на ци ја си сте ма пре ма 
ко ме се пар тиј ске си не ку ре до де љу ју на осно ву сте пе на пар тиј ске 
ло јал но сти и рас по де љу ју по пут пле на (spoil system), а не во де ћи 
ра чу на о зна њу, ве шти ни и ком пе тент но сти (me rit system) из во зи 
се и из ван пар тиј ских окви ра, те се прав на др жа ва пре тва ра у плу-
ри пар тиј ску. 

Пар то крат ска др жа ва спу та ва де мо крат ски раз вој и обе сми-
шља ва про цес кон со ли да ци је де мо крат ских уста но ва и ин сти ту-
ци ја. Пре ма Сла ви ши Ор ло ви ћу, „(п)ар то кра ти ја се у Ср би ји мо же 
пра ти ти у ин сти ту ци о нал ној рав ни (Устав, за кон, из бор ни си стем), 
у по ли тич кој кул ту ри и тра ди ци ји, али и у раз у ме ва њу по ли ти ке 
ви ше као за до во ља ва ња пар ци јал них и лич них ин те ре са, а ма ње 
као об ли ко ва ња јав ног до бра“.55) Основ ни циљ по ли тич ких пар ти ја 
– осва ја ње и вр ше ње вла сти – у Ср би ји је до ве ден до ап сур да. Уче-
шће на из бо ри ма, пре ла зак из бор ног цен зу са и ула зак у вла ду по-
сти збор ном ком би на то ри ком и гим на сти ком пред ста вља ју услов за 

54) Па вло вић, Ву ка шин, „О де мо крат ским ка па ци те ти ма по ли тич ких пар ти ја“, у: Лу то вац, 
Зо ран (ур.), ДемократијауполитичкимстранкамаСрбије, Fri e drich Ebert Stif tung, Ин-
сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2006, стр. 41.

55) Ор ло вић, Сла ви ша, „Пре пре ке кон со ли да ци ји де мо кра ти је у Ср би ји“, у: Сто јиљ ко вић 
Зо ран (ур.), Лавиринтитранзиције, Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за де мо кра ти ју Фа-
кул те та по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2012, стр. 207.
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по сти за ње уских стра нач ких ин те ре са и за по се да ње по зи ци ја у ми-
ни стар стви ма, вла ди ним аген ци ја ма, др жав ној упра ви, управ ним 
и над зор ним од бо ри ма јав них и ко му нал них пред у зе ћа на ни воу 
ре пу бли ке, по кра ји не, гра до ва и оп шти на. Циљ ни је уна пре ђе ње 
оп штег до бра оства ри ва њем пар тиј ског про гра ма, већ на ми ри ва ње 
пар тиј ског ка дра рас по де лом пар тиј ског пле на. У та квим усло ви ма 
не мо гу ће је про ду би ти ква ли тет де мо крат ског жи во та у Ср би ји и 
под стак ну ти де мо крат ски про грес. У то ме ве ли ке „за слу ге“ има-
ју и по ли тич ке пар ти је. Де ли мич но ин сти ту ци о на ли зо ва не пар ти је 
у сла бо ин сти ту ци о на ли зо ва ном пар тиј ском си сте му, са из у зет но 
ни ским ни во ом ин тер не де мо кра ти је ко ја у по ли тич ком си сте му 
ре зул ти ра ја ким пар то крат ским тен ден ци ја ма ве ли ка су пре пре ка 
де мо крат ској кон со ли да ци ји у Ср би ји. Без ко ре ни тих про ме на мо-
де ла пар тиј ског по на ша ња и уну тар пар тиј ске ди на ми ке не мо гу ће 
је од њих оче ки ва ти да бу ду ис кре ни гра ди те љи де мо крат ских по-
ли тич ких ин сти ту ци ја, док ће без дра стич ног уна пре ђе ња ква ли те-
та на ших пар ти ја шан се за уве ћа ње де мо крат ских ка па ци те та по-
ли тич ких уста но ва оста ти озбиљ но ума ње не.

DusanVucicevic
THEROLEOFPOLITICALPARTIESINSERBIAN

DEMOCRATICCONSOLIDATIONPROCESS
Summary
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inginthedemocracyconsolidationprocessandtheircon
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racy in Serbia.Analyzing the degreeof party andparty
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Resume
Dopoliticalpartieswiththeiractionscanaccelerateor
slowdowntheprocessofdemocraticconsolidation?What
is theirrole in thedevelopmentofconsolidatedinstituti
onsinSerbia?DemocracyinSerbiaisconsolidatedata
lower level,basicallyat the levelof freeand fairelecti
ons.However,thegoalofdemocraticconsolidationinSer
biaisnolongerthesurvivalofdemocracy,butdemocra
ticprogress–completinganddeepeningdemocracy.On
thewaytostrengthenthecapacityofdemocraticpolitical
institutions,where political parties plays crucial role, a
democraticsocietythatfunctions’withoutthemisunima
ginable.Withdemocraticbehavior,aswellwithrespectof
democratic normsand constitutional rules theypromote
democraticvaluessetwhichatthesametimestrengthens
citizens’behavioral,attitudinalandconstitutionalaspects
ofdemocraticconsolidation; indirectlystrengtheningre
gimeslegitimacyprovidingfragiledemocraciestosurvive
easilyintheperiodsofcrisis.
Ofparticularimportancefortheconsolidationofdemoc
racy is a high degree of party andparty system institu
tionalization.High electoral volatility, frequent cases of
parties regrouping and repositioning in the ideological
spectrum,relativelylowprevalenceandweakintensityof
partyidentification,votingforleadersandnotforpolitics,
ahighdegreeofdistrustinthepartiesand,consequently,
theirlittlecredibilityintheeyesofthepublic,strengthe
ning leadership tendencies within the party,MP’s party
transfersandfrequentsplittingofexistingandcreationof
newparties,areclearindicatorsofweakpartysystemin
stitutionalizationinSerbia.Ontheotherhand,partiesin
Serbiaareonlypartiallyinstitutionalizedandtheyrequi
redadditionaleffortsaimedatsofteningtheirleadership
and clientelistic nature, establishing rules that regulate
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 Овај рад је примљен 10. августа 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.

processes of formation and functioning of political par
ties’factions,aclearprogrammaticdifferentiation,deve
lopmentofparty’svaluesystemandstrengtheninglinkage
withcivilsocietyandtransnationalpartyorganizations.
Partiallyinstitutionalizedpartiesinweaklyinstitutionali
zedpartysystem,withextremelylowlevelofinternalde
mocracywhichproducestrongpartocratic tendencies in
thepoliticalsystemarebigobstaclestodemocraticcon
solidationinSerbia.Withoutaradicalchangeoftheparty
behaviormodelsandinternalpartydynamicsitisimpos
sibletoexpectthemtobesincerebuildersofdemocratic
politicalinstitutions.Atthesametime,withoutdrastically
improvingthequalityofourpartiesachancetoincrease
politicalinstitutionsdemocraticcapacitiesremainsseve
relyimpaired.
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МЕДИЈИ,ДЕМОКРАТИЈАИИЗБОРИ**

Сажетак
Медијичинезначајандеодемократскогпоретка.Ово
веома моћно средство информисања грађана може
имативажнуулогууразвојудемократије,алиуједно
ономожепредстављатиињенвеликикаменспоти
цањау случајуњихове злоупотребе.Овајрадима за
циљдапокажезначајкојимедијиимајузаразвојде
мократије,каоињиховуулогауизборномпроцесу.У
томсмислурадјеподељеннадвадела.Упрвомделу
аутор анализира проблеммедија између демократи
јеи,,производњепристанка’’,докудругомразматра
њиховуулогууизборномпроцесу.
Кључнеречи:медији,демократија,избори,,,производ
њапристанка’’,Србија.

МЕДИЈИИЗМЕЂУДЕМОКРАТИЈЕ
И,,ПРОИЗВОДЊЕПРИСТАНКА’’

Mе ди ји су ве о ма зна ча јан део де мо крат ског дру штва, јер пред-
ста вља ју је дан од глав них из во ра ин фор ми са ња гра ђа на. Они 

су, мо же се оправ да но ре ћи, би тан по сред ник из ме ђу де мо крат ске 
вла сти и на ро да. Ме ђу тим, исто као што ме ди ји мо гу би ти зна ча-
јан осло нац де мо крат ског дру штва, они исто вре ме но мо гу би ти и 
глав ни ка мен спо ти ца ња де мо кра ти је уко ли ко се на ђу под ути ца јем 
,,бо га тих и моћ них’’ за рад оства ри ва ња њи хо вих ци ље ва, чи ме ме-

* Истраживач сарадник, Институт за политичке студије, Београд
** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ди ји од сред ства де мо кра ти је по ста ју сред ство ма ни пу ла ци је. Да-
ти од го вор на пи та ње шта су за пра во ма сов ни ме ди ји ни је ни ма ло 
ла ко. Ми ће мо се у на шем ра ду слу жи ти де фи ни ци јом ко ју је дао 
Де нис Ме квејл [De nis McQu a il], ко ји ма сов не ме ди је од ре ђу је на 
сле де ћи на чин: ,,они су раз лу чив скуп ак тив но сти (ства ра ње ме-
диј ског са др жа ја); укљу чу ју по себ не тех но ло шке кон фи гу ра ци је 
(ра дио, те ле ви зи ја, но ви не...); ве за ни су за фор мал но кон сти ту и-
са не ин сти ту ци је или ме диј ске ка на ле (си сте ми, ста ни це, пу бли-
ка ци је); опе ри шу у скла ду са од ре ђе ним за ко ни ма, пра ви ли ма и 
схва та њи ма (про фе си о нал ни ко дек си и прак са, дру штве на оче ки-
ва ња и на ви ке); про дукт су ли ца ко ја се за у зи ма ју за из ве сне уло-
ге (вла сни ци, ре гу ла то ри, про ду цен ти, ди стри бу те ри, огла ши ва чи, 
чла но ви пу бли ке); пре но се ин фор ма ци је, за ба ву, сли ке и сим бо ле 
до ма сов не пу бли ке.’’1)

Ме ди ји мо гу има ти ве ли ког ути ца ја у усме ра ва њу дру штве них 
про це са, та ко да они мо гу слу жи ти раз во ју де мо крат ске све сти, 
али ујед но и рас пи ри ва ти ра сну, вер ску и на ци о нал ну мр жњу сво-
јим јед но стра ним из ве шта ва њем о бит ним до га ђа ји ма у дру штву, а 
под ути ца јем од ре ђе них ин те ре сних гру па.Моћ ме ди ја се на ро чи то 
огле да у то ме што мо гу ути ца ти на об ли ко ва ње све сти по је ди на ца 
а да они то га ни су ни све сни. На рав но ма сов ни ме ди ји ни су све-
моћ ни али њи хо ва сна га је у при сут но сти у свим сег мен ти ма жи-
во та, они ин фор ми шу, они за ба вља ју... Те ле ви зи ја, ра дио, но ви не, 
ин тер нет... су кључ не за на чин на ко ји ин тер пре ти ра мо до га ђа је 
ко ји су из ван на шег ди рект ног окру же ња. Ти ме ме ди ји до би ја ју 
зна чај ну уло гу у об ли ко ва њу дру штве не све сти фор си ра њем од ре-
ђе них ин фор ма ци ја. 

Зна чај кон тро ле над јав ним мње њем ме ђу пр ви ма је уви део 
Деј вид Хјум [Da vid Hu me]. Њен зна чај је на ро чи то ве ли ки у дру-
штви ма у ко ји ма се не мо же ко ри сти ти си ла у те свр хе, те је ра зу-
мљи во због че га Но ам Чом ски [No am Chomsky] ука зу је на то да су 
,,ин сти ту ци је за ду же не за кон тро лу ми шље ња’’ по те кле из не ких 
од нај сло бод ни јих дру шта ва. Ми ни стар ство ин фор ми са ња (Mini
stryofInformation) Ве ли ке Бри та ни је је на пра ви ло пр ве ко ра ке на 
овом по љу, по ста вив ши се би циљ ,,усме ра ва ња ми шље ња ве ћег 
де ла све та’’.2) Убр зо по том Вил сон је осно вао Од бор за јав но ин-

1) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Медији,јавномнењеиполитика,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 92.

2) Но ам Чом ски, Хегемонијаилиопстанак, Ру би кон, Но ви Сад, 2008, стр. 13.



стр:6584.

- 67 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

фор ми са ње (CommitteeonPublicInformation) чи је је успе хе Едвард 
Бер најс [Ed ward Ber nays] на зи вао ,,ства ра њем при стан ка... са мом 
су шти ном де мо крат ског про це са’’.3)

Едвард Хер ман [Ed ward Her man] и Ро берт Мек че сни [Ro bert 
W. McChe sney] ана ли зи ра ју ћи уло гу ме ди ја у са вре ме ном дру штву 
ка жу да су ,,сред ства ко му ни ка ци је мо но по ли за ва ли не ко ли ко оних 
ко ји мо гу до пре ти до сва ко га. Ни кад ма њи број љу ди ни је др жао у 
изо ла ци ји  то ли ко мно штво дру гих. Све је ви ше и ви ше оних ко ји 
има ју пра во да чу ју, али и све ма ње и ма ње оних ко ји има ју при ви-
ле ги ју да ин фор ми шу, из ра жа ва ју ми шље ње и да га ства ра ју. Дик-
та ту ра јед не је ди не ре чи и јед не је ди не сли ке ра за ра мно го ви ше од 
дик та ту ре јед не пар ти је: на ме ће жи вот у ко ме је узор ни гра ђа нин 
по слу шни по тро шач и па сив ни по сма трач, из гра ђен на про из вод-
ној тра ци се вер но-аме рич ког мо де ла ко мер ци јал не те ле ви зи је.’’4)

Стив Би ко [Ste ve Bi ko], ју жно а фрич ки бо рац за сло бо ду, јед-
ном при ли ком је ре као да је ,,нај моћ ни је оруж је у ру ка ма тла чи те-
ља ум по тла че них’’.5) Ко ли ко год не ка дру штве на гру па би ла моћ на 
са ма си ла ни је до вољ на за кон тро лу чи та вог дру штва. Моћ на вој-
ска, до бро на о ру жа ње до бро до ђу у та квим на ме ра ма, али до кле 
год при пад ни ци тог дру штва ни су по кор ни да том по рет ку би ло 
ка ква си ла је ту не моћ на. При пад ни ци вла сти се, да кле, по ред си-
ле ко ри сте и дру гим сред стви ма да би др жа ли сво је по да ни ке под 
кон тро лом. Та сред ства укљу чу ју мно го број не ме ха ни зме кон тро-
ле ми сли. Ти ме кри тич ка стру ја ин те лек ту а ла ца до би ја на зна ча ју 
у бор би про тив ова кве ствар но сти. 

Ме ди ји пред ста вља ју зна ча јан део ана ли зе Но а ма Чом ског. 
Иако се че сто мо же ре ћи за Чом ски је ве ана ли зе до га ђа ја да пред-
ста вља ју део ње го ве кри ти ке аме рич ке спољ не по ли ти ке, ка да се 
ра ди о ме ди ји ма то ни је слу чај, ба рем не у пот пу но сти. Али сон Ед-
глеј [A li son Ed gley]6) ука зу је да је Чом ски, а у са рад њи са Едвар дом 
Хер ма ном, по ста вио те о ри ју ко ју су на зва ли ,,про па ганд ни мо дел’’ 
ко ји је од ве ли ке ва жно сти за раз у ме ва ње уло ге и по ло жа ја ме ди ја 
у са вре ме ном дру штву. Пре ма про па ганд ном мо де лу по сто је пет 

3) Исто, стр. 13.
4) Едвард Хер ман, Ро берт Мек че сни, Глобалнимедији–новимисионариглобалногкапи

тализма, Клио, Бе о град, 2004, стр. 4.
5) Jean Bric mont, ,,The re spon si bi lity of the in tel lec tual’’, The Cambridge Companion to

Chomsky,(edi ted by Ja mes McGil vray), Cam brid ge Uni ver sity Press, 2007, стр. 280.
6) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 

New York, 2000, стр. 150.
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фил те ра кроз ко је ,,си ро ва вест мо ра про ћи’’ пре не го што се не ки 
до га ђај мо же сма тра ти вред ним ве сти:7)

– Пр ви фил тер чи ни величина,власништвоипрофитнаори
јентацијамасовнихмедија. Овај фил тер ис кљу чу је ве ћи ну 
од мо гућ но сти по се до ва ња ме ди ја због нео п ход них ве ли ких 
ин ве сти ци ја. На при ме ру штам пе то де лу је от при ли ке ова-
ко. Сло бод но тр жи ште и те жња за про фи том до во де до ,,по-
ве ћа ног стре са да се до пре до ши ро ке пу бли ке’’, што за јед но 
са нео п ход ним тех но ло шким по бољ ша њи ма до во ди до по-
ве ћа ње ка пи тал них тро шко ва, ,,про те рав ши ти ме рад нич ку 
кла су из све та штам пе’’. Ова ква струк ту рал на огра ни че ња 
ис кљу чу ју све оне ко ји ни су бо га ти у за у зи ма њу зна чај них 
по ло жа ја уну тар ме ди ја. Ка да ме ди ји уђу на сло бод но тр-
жи ште и ка да так ми че ње поч не та да по чи ње да де лу је при-
ти сак на ак ци о на ре, ди рек то ре, и др. да се фо ку си ра ју на то 
ка ко оства ри ти про фит. То до во ди до то га да ме ди ји гу бе 
сво ју ауто но ми ју и до во ди их у ве зу са ве ли ким кор по ра ци-
ја ма ра ди нео п ход них ин ве сти ци ја. Чом ски и Хер ман ука зу-
ју да ово отва ра мо гућ но сти за ин стру мен та ли за ци ју твр де-
ћи да ин ди ви ду ал но и ко лек тив но вла сни штво не обез бе ђу је 
кон тро лу, али да ,,ве ли ким ин ве сти то ри ма омо гу ћу је да се 
чу ју’’, при че му њи хо ве ак ци је мо гу ути ца ти на бла го ста ње 
пред у зе ћа и њи хо вих ме на џе ра.8) Уко ли ко ме на џе ри не ус-
пе ју да спро ве ду у де лу за ми сли ко је би омо гу ћи ле до бит, 
или још го ре ако би то њи хо ви по ступ ци обез вре ди ли ак-
ци је, ин ве сти то ри ће би ти скло ни ји да про да ју сво је ак ци је, 
без об зи ра њи хо ву це ну, или да се на ђу на уда ру ,,пре у зи ма-
ња од стра не аут сај де ра’’. То до во ди до то га да ин ве сти то ри 
чи не при ти ске усме ра ва ју ћи ме диј ске ком па ни је стрикт но 
про фи та бил ним ци ље ви ма. Они иду још да ље твр де ћи да 
по сто ји још јед на ве о ма бит на струк тур на по ве за ност ко ја 
је од ве ли ке ва жно сти за ме диј ске ком па ни је, а то је њи хо-
ва за ви сност и по ве за ност са вла дом.9) Ов де они ми сле на 
чи ње ни цу да је вла да та ко ја да је кон це си је и ли цен це, па с 

7) Ed ward S.Her man, No am Chomsky, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 
2002, стр. 1-36; Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u-
tled ge, Lon don and New York, 2000, стр. 153-157.

8) Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 
2002, стр. 11.

9) Исто, стр. 13.
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то га она по се ду је мо гућ ност да вр ши при ти сак, зах те ва ју ћи 
да ком па ни је по шту ју про пи се ко ји ите ка ко мо гу има ти ве зе 
са ин те ре си ма вла де. Ова тех нич ко-прав на за ви сност се ве о-
ма че сто ко ри сти у ди сци плин ске свр хе и ме диј ска по ли ти ка 
ко ја ису ви ше че сто скре ће ,,са за да тог кур са’’ мо же ак ти ви-
ра ти ову прет њу.10)

– Дру ги фил тер чи не рекламе. Овај фил тер ис ти че за ви сност 
ме ди ја од огла са као из во ра при хо да. То зна чи да из бор ком-
па ни ја при ли ком од лу ке о то ме где ће ре кла ми ра ти сво је 
про из во де ите ка ко ути че на про спе ри тет и оп ста нак ме диј-
ских ком па ни ја. Пре не го што је ре кла ми ра ње по ста ло оп-
ште за сту пље но це на но ви на је мо ра ла да по кри је све тро-
шко ве њи хо вог штам па ња, а ти ме и из ње се цр пео про фит.11) 
Са по ра стом ре кла ми ра ња си ту а ци ја се ме ња. Оне но ви не 
ко је при ву ку об ја вљи ва ње огла са од стра не фир ми мо гу да 
при у ште да се про да ју по це ни ко ја је да ле ко ис под оно га ко-
ли ко би оне тре ба ло да ко шта ју ка да се об ра чу на ју сви тро-
шко ви и про фит. Ова кав си стем ко ји се ба зи ра на ре кла ма ма 
је ути цао на сма ње ње за ви сно сти но ви на од са ме про да је.12) 
Ме ђу тим, ту се ства ра јед на но ва за ви сност, за ви сност од 
то га да се при ву че што је мо гу ће ве ћи број фир ми ко је би 
се ре кла ми ра ле у од ре ђе ним ме ди ји ма. Са раз во јем ре кла ма 
сло бод но тр жи ште ви ше не ства ра је дан не у тра лан си стем 
у ко ме је из бор крај њег куп ца од лу чу ју ћи.13) Ме ди ји ко ји су 
ори јен ти са ни на огла ша ва ње су у ве ли кој ме ри у пред но сти 
од оних ко ји то ни су. Са дру ге стра не, фир ме ко је же ле да 
се ре кла ми ра ју ће се нај че шће од лу чи ва ти за оне ме ди је ко-
је при вла че број ну пу бли ку. Чом ски ис ти че да се ме диј ске 
ком па ни је слу же мно го број ним со фи сти ци ра ним тех ни ка ма 
за рад про да је ,,про сто ра’’´у за ви сно сти од про фи ла пу бли-
ке. Чи та о ци ви ше ни су ,,куп ци и сва ки но вац ко ји се ула же 
у њих је уна пред ба чен но вац’’.14) Моћ огла ши ва ча се огле да 
у про стој чи ње ни ци да су они ти ко ји ку пу ју и пла ћа ју про-

10) Исто, стр. 13.
11) Исто, стр. 14.
12) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 

New York, 2000, стр. 155.
13) Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 

2002, стр. 14.
14) Исто, стр. 15.
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грам од ре ђе них те ле ви зи ја. Са ра стом це на ре кла ма ра сте и 
крај ња до бит, а са ра стом тр жи шног при ти ска за фи нан сиј-
ском до би ти и сма ње њем огра ни че ња на мет ну ти про пи си-
ма, ме ди ји ко ји сво је по сло ва ње за сни ва ју на ре кла ма ма ће 
по сте пе но по ве ћа ва ти вре ме по све ће но ре кла ма ма и мар ги-
на ли зо ва ти, или пот пу но из ба ци ти про гра ме ко ји има ју са-
др жај од јав ног зна ча ја.15) Огла ши ва чи, на рав но, не ће тра га-
ти за не ким те шким и ком плек сним про гра ми ма, већ ће се 
пре ори јен ти са ти на ла ке и за бав не про гра ме.

– Тре ћи фил тер чи ни потрагамасовнихмедија за вестима. 
Овај тре ћи фил тер ,,про па ганд ног мо де ла’’ ти че се нео п ход-
но сти да ме ди ји обез бе де ре до ван и ве ро до сто јан из вор за 
снаб де ва ње ве сти ма, што их на во ди да се умно го ме осла-
ња ју на вла ду и ве ли ке кор по ра ци је. Еко ном ски ути цај је и 
ов де пре су дан. Ме ди ји про сто не мо гу се би да при у ште да 
по ста ве ка мер ма не и ре пор те ре сву да где би не ка ва жна при-
ча мо гла да се од и гра. То до во ди до то га да ме ди ји кон цен-
три шу сво је ре сур се на ме сти ма где се зна чај не ве сти че сто 
де ша ва ју, та мо где их на ве ду ва жне гла си не или ,,ин фор ма-
ци је из ну тра’’, та мо где се ре дов но одр жа ва ју кон фе рен ци-
је за но ви на ре.16) То да ље до во ди до то га да вла де и ве ли ке 
кор по ра ци је по ста ју вред ни па жње ме ди ја. Ова ква по тра га 
за до во ља ва две ин сти ту ци о нал не по тре бе ме ди ја:17) пр во, 
вла де и кор по ра ци је су из во ри ко ји се сма тра ју ве ро до стој-
ним омо гу ћа ва ју ћи ти ме да ме ди ји одр же објек тив ност; и 
дру го, то исто вре ме но сма њу је по тре бу за ду гим и пре све га 
ску пим ис тра га ма ра ди про ве ре ве ро до стој но сти. Са дру ге 
стра не, вла де и про мо те ри по слов них ве сти се до ста тру де 
да би олак ша ле по сао ме ди ји ма и ти ме за др жа ле свој по ло-
жај ис так ну тих из во ра.18) Они обез бе ђу ју го ми лу олак ши ца 
при ли ком при ку пља ња ин фор ма ци ја, као што су на при мер 
да ва ње ко пи ја го во ра и са оп ште ња или одр жа ва ње кон фе-
рен ци ја у скла ду са вре мен ским огра ни че њи ма ро ко ва из ла-
же ња ко ји ма су ме ди ји под вр ну ти. 

15) Исто, стр. 17.
16) Исто, стр. 18.
17) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 

New York, 2000, стр. 155.
18) Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 

2002, стр. 22.
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– Че твр ти фил тер се ти че оштрекритикеипритиска. Он се 
од но си на спо соб но сти и ре сур се са ко ји ма вла да и ве ли ке 
ком па ни је рас по ла жу ра ди от кла ња ња жал би и при ти ска ко-
ји мо гу би ти не у год ни и ску пи за ме ди је. Ова оштра кри ти-
ка се од но си пре све га на не га тив ни од го вор на оно што су 
од ре ђе ни ме ди ји еми то ва ли и мо же има ти раз ли чи те фор ме 
– пи сма, те ле гра ми, те ле фон ски по зи ви, пе ти ци је, ту жбе и 
др. Уко ли ко ова кри ти ка за хва ти ве ли ке сра зме ре, би ло да је 
ини ци ра на по је дин ци ма или гру па ма ко ји по се ду ју знат на 
сред ства, она мо же би ти до ста не у год на и пре све га ску па 
за ме ди је. Она мо же до ве сти чак до то га да огла ши ва чи од у-
ста ну од да ва ња огла са у те ме ди је чи ме би се пре се као њи-
хов при мар ни из вор при хо да.19) Чом ски и Хер ман ука зу ју да 
уко ли ко се за од ре ђе не ства ри или про гра ме мо же уви де ти 
да ће иза зва ти ова кву оштру кри ти ке, то мо же пред ста вља-
ти ствар ко ја ће од вра ћа ти ме ди је да се њи ме ба ве. Пре ма 
њи ма, вла да пред ста вља мо ћан из вор кри ти ке, ко ји при том 
вр ши кон стан тан при ти сак на ме ди је, а да би их спре чи ли у 
то ме да од сту пе од за да тог пу та, тј. од пу та ко ји вла ди од го-
ва ра.

– Пе ти и по след њи фил тер ко ји на во де Хер ман и Чом ски 
пред ста вља антикомунизамкаоконтролнимеханизам. Ово 
се од но си на тен ден ци ју ме ди ја да ту ма че би ло ко ју по ли ти-
ку у зе мљи или ино стран ству ко ја угро жа ва ин те ре се вла-
сни штва, а на ро чи то ин те ре се аме рич ког вла сни штва, као 
ко му ни стич ке или про-ко му ни стич ке због че га они пред ста-
вља ју прет њу на ко ју се мо ра ре а го ва ти.20) Овај тер мин ко-
му ни зма је по при лич но ,,не ја сан’’ и мо же да се од но си на 
би ло шта, од зе ма ља ко је тра га ју за не за ви сним пу тем раз во-
ја, па све до по ли ти ке ко ја про мо ви ше не ку вр сту зе мљи шне 
или вла снич ке ди стри бу ци је. Ова иде о ло ги ја, за хва љу ју ћи 
ова ко не ја сном кон цеп ту, по ма же да се по пу ла ци ја  мо би-
ли ше про тив би ло ког не при ја те ља ко ји мо же за сме та ти.21) 
Он се ко ри сти про тив свих оних ко ји ре ме те већ по сто је ћу 
ди стри бу ци ју мо ћи и нов ца. У ова квом све ту сви про бле ми 

19) Исто. 26.
20) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 

New York, 2000, стр. 156.
21) Ed ward S. Her man, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 

2002, стр. 29.
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има ју тен ден ци ју да бу ду уву че ни у свет ко ји је по де љен на 
ко му ни стич ки и ан ти ко му ни стич ки, са до би ци ма и гу би ци-
ма ко ји се до де љу ју сва кој од су прот них стра на, при че му 
се сма тра да је је ди но ,,на ша стра на’’ она ко ја је у пот пу но-
сти ле ги тим на.22) Чом ски ука зу је  на но во на ста лу по тре бу да 
се на кон за вр шет ка Хлад ног ра та про на ђе но ви не при ја тељ. 
Тај но ви не при ја тељ је згод но про на ђен у ве ли ком ра ту про-
тив дро ге, али и у бор би про тив свих оних ко ји пред ста вља-
ју смет њу за ,,оства ре ње де мо крат ских прин ци па’’ или пак 
,,кр ше ња људ ских пра ва. Све до ци смо мно го број них ин тер-
вен ци ја спро ве де них у име ових иде а ла, а ко је су за пра во 
има ле циљ са свим дру га чи је при ро де. 

Ових пет фил те ра су, пре ма Хер ма ну и Чом ском, од го вор ни 
за су жа ва ње оп се га ве сти ко је се мо гу еми то ва ти. То је на ро чи то 
ви дљи во ка да се ра ди о тзв. ,,ве ли ким ве сти ма’’. По ру ке ко је до ла-
зе од стра не ди си де на та и сла бих, нео р га ни зо ва них по је ди на ца и 
гру па, до ма ћих или стра них, има ју ве ли ки хен ди кеп јер зах те ва ју 
ску пе про ве ре њи хо ве кре ди бил но сти и ве о ма че сто се не сла жу са 
вла да ју ћим иде о ло ги ја ма ,,чу ва ра ка пи ја’’23) ко ји де лу ју од лу чу ју ће 
у фил три ра њу ве сти.24) Са дру ге стра не, оне при че ко је су ко ри сне 
су ве о ма до бро по кри ве не. Њи ма је по све ћен ве ли ки број кон фе-
рен ци ја за штам пу, о њи ма се мо гу на ћи мно го број ни из во ри. То 
су ујед но и раз ло зи због че га је њи ма при ступ умно го ме олак шан 
и фи нан сиј ски и вре мен ски. Ме ди ји не мо ра ју мно го вре ме на ни 
нов ца утро ши ти за по тра гу за ве ри фи ка ци јом. 

Ели Ле хрер [E li Le hrer], ме ђу тим, сма тра да Чом ски је во ви ђе-
ње ,,по се до ва них’’ ме ди ја ко ји вр ше про па ган ду у име вла да ју ће 
ели те па ти од две ве ли ке ин те лек ту ал не не кон зи стент но сти:25)

– Пр во, ,,про па ганд ни мо дел’’ твр ди, с јед не стра не, да ма ла 
гру па про фит но ори јен ти са не ком па ни је кон тро ли ше ме ди-
је. Али, у исто вре ме, он ин си сти ра на то ме да се ова кон-
тро ла уна пре ди ви ше у по ли тич ке не го у еко ном ске свр хе. 

22) Ali son Ed gley, TheSocialandPoliticalThoughtofNoamChomsky, Ro u tled ge, Lon don and 
New York, 2000, стр. 156.

23)  Но ам Чом ски и Едвард Хер ма чу ва ри ма ка пи је на зи ва ју оне ко ји се на ла зе на та квим 
по ло жа ји ма да од лу чу ју о то ме ко је су то ве сти ко ји ма тре ба по све ти ти па жњу а ко је не.

24)  Her man S. Ed ward, Chomsky No am, ManufacturingConsent, Pant heon Bo oks, New York, 
2002, стр. 31.

25) Eli Le hrer, ,,Chom ski and the Me dia: a Kept Press and a Ma ni pu la ted Pe o ple’’, TheAnti
ChomskyReader, edi tors Pe ter  Col li er and Da vid Ho ro witz, стр. 69-70.
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Осим што јед но став но твр ди да се сви ме ди ји на ла зе у кор-
по ра тив ном вла сни штву, а под прет по став ком да се ме ди ји 
ко ри сте са мо у ло ше свр хе, Чом ски не чи ни ни шта да по ка-
же на ко ји на чин по се до ва ње кор по ра ци ја во ди ка же љи да 
се уна пре де од ре ђе на по ли тич ка гле ди шта, јер кор по ра ци је, 
на кра ју кра је ва, по сто је пре све га ра ди про фи та. Ле хрер да-
ље на во ди да је, а да би смо те сти ра ли Чом ски је ву те о ри ју, 
по треб но па жљи ви је по гле да ти аме рич ке но ви не, као што 
су на при мер Њујорктајмс – ко ји за у зи ма по зи ци ју ви ше 
ле ви це не го де сни це – Вашингтонпост – ко ји је не што уме-
ре ни ји у за у зи ма њу сво је по зи ци је) – или Волстритџурнал 
– ко ји је от при ли ке оно ли ко на по зи ци ји де сни це ко ли ко се 
Њујорктајмс на ла зи на по зи ци ји ле ви це. Пре ма ње му, уко-
ли ко је Чом ски јев мо дел про па ган де та чан тре ба ло би оче-
ки ва ти да се Њујорктајмс и Волстритџурнал сла жу око 
нај ве ћег бро ја те ма, док се уме сто то га они не сла жу го то во 
ни око че га. При том, ис ти че да се по ли ти ка вла сни ка ме ди ја 
не на ла зи ну жно у ко ре ла ци ји са ми шље њем ко је је из ра же-
но у ме ди ји ма. Глав ни раз лог ле жи у то ме што ве ћи на ме-
диј ских ком па ни ја ко је Чом ски на па да има не ко ли ко хи ља да 
ак ци о на ра, па је с то га те шко по ве ро ва ти да би мно ги вла-
сни ци ста ви ли по ли ти ку ис пред про фи та и ти ме ри зи ко ва ли 
ак ци о нар ску по бу ну. Ле хрер за кљу чу је да се пре ма Чом ски-
је вом мо де лу упра во ово тре ба де ша ва ти, али да он не пру жа 
до вољ но до ка за за ова кву тврд њу. 

 Слабост ове кри ти ке ле жи упра во у оно ме што се на пр вом 
ме сту за ме ра са мом Чом ском а то је да Ле хрер не пру жа до-
ка зе за сво је тврд ње. У Чом ски је вим де ли ма се мо гу на ћи 
без број ни при ме ри ко ји пот кре пљу ју ње го ве тврд ње ка да се 
ра ди о ме ди ји ма, док се у овој кри ти ци они не мо гу на ћи.

– Дру га ве ли ка не до след ност ,,про па ганд ног мо де ла’’ про ис-
ти че из Чом ски је ве тврд ње да ме ди ји не за сту па ју ин те ре се 
на ро да, већ да уме сто то га те же ис пу ња ва њу соп стве них же-
ља – те жња за сен за ци о на ли змом, сла вом... То би зна чи ло да 
ако ме ди ји по сто је да би се про па ги ра ли ин те ре си, ре ци мо, 
де сни це ко ји су штет ни за оп ште до бро, он да ка ко би они 
исто вре ме но би ли под сти цај ни за на род. ,,Уко ли ко ме ди ји 
не да ју ни шта сем хле ба и цир ку са – ни шта ви ше не го оп се-
сив но фо ку си ра ње на Симп со но во су ђе ње, скан дал Ле вин-
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ски и смрт две ју по зна тих за пад них лич но сти, прин це за Да-
ја на и Џон Ф. Ке не ди, ка ко то Чом ски ка же – он да ка ко мо гу 
да исто вре ме но по кре ну јав но мне ње у од ре ђе ном прав цу 
ка да се ра ди о ве ли ким свет ским до га ђа ји ма? Уко ли ко пра ве 
ве сти не бу ду по кри ве не, ка ко он да љу ди мо гу би ти из ма ни-
пу ли са ни по мо ћу оно га о че му ни је би ло пи са ња или еми то-
ва ња?’’26)

 Главнамана ове кри ти ке ле жи у то ме што је она у пот пу но-
сти про ма ши ла свој циљ. Чом ски је во ста но ви ште је да ле ко 
од оно га што му се при пи су је. На и ме, он не твр ди да ме ди ји 
ни ка да не по кри ва ју зна чај не до га ђа је, већ да они то чи не 
сен за ци о на ли стич ки, при че му се они ве о ма че сто зло у по-
тре бља ва ју у вр ше њу овог за дат ка.

Још јед на ве ли ка кри ти ка ко ју Ле хрер упу ћу је Чом ском ти че 
се ње го вог ци ти ра ња Вол те ра Лип ма на [Wal ter Lip pmann]. Вол тер 
Лип ман је  за слу жан за уво ђе ње у те о ри ју пој ма ,,про из вод ња са-
гла сно сти’’. Ле хрер сма тра да је Но ам Чом ски по гре шно ин тер пре-
ти рао Лип ма но ву ми сао твр де ћи да је Лип ман сма трао да ме ди-
ји пред ста вља ју но ву тех ни ку про па ган де ко ја има спо соб ност да 
учи ни да јав но мње ње по ве ру је у оно у шта за пра во оно не же ли. 
Са ма иде ја да се љу ди ма не мо же ве ро ва ти у де мо кра ти ји и да им 
је нео п ход на ви со ка кла са спе ци ја ли зо ва них вр хун ских струч ња ка 
да би их во ди ла је ис кри вље на вер зи ја оно га о че му је Лип ман пи-
сао.27) Ле хрер ис ти че да је Лип ман ве ро вао да је мо дер но дру штво 
по ста ло то ли ко ком плек сно да љу ди јед но став но не мо гу пра ти ти 
сва ком пли ко ва на пи та ња укљу че на у ње го во упра вља ње, јер сви 
љу ди не мо гу до но си ти сва ку од ли ку ко ја се ти че јав не по ли ти ке. 
Де мо крат ске вла де, при том, те же да ,,про из ве ду са гла сност’’ ти ме 
што те же да огра ни че из бо ре до ступ не гра ђа ни ма ,,у оној ме ри у 
ко јој то има сми сла’’. Али, зар са мим тим не на ста је про блем? По-
треб но је, да кле, огра ни чи ти из бо ре у оној ме ри у ко јој то има сми-
сла. Ка ко он да по ста ви ти гра ни цу, у ко јој ме ри има сми сла огра ни-
чи ти из бор гра ђа ни ма? То је оно што Ле хрер ис пу шта да по ка же у 
сво јој кри ти ци упу ће ну Но а му Чом ском и пра ви исту ону гре шку 
ко ју он при пи су је Чом ско ме, а то је да не вр ши пот пу ну те о риј ски 
ана ли зу де ла Но а ма Чом ског и да би ра са мо по је ди не де ло ве ње го-
ве те о риј ске ми сли ис тр жу ћи их из кон тек ста. 

26)  Исто, стр. 70.
27)  Исто, стр. 71.
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Ба ве ћи се ана ли зом ме ди ја Но ам Чом ски ис ти че да су сви ме-
ди ји пре све га кор по ра ци је ко је су ту да би про да ва ли про из вод и 
да је ве ћи на ме ди ја по сред но или не по сред но у вла сни штву ве ли-
ких кор по ра ци ја. Ма сов ни ме ди ји пред ста вља ју ве ли ке ком па ни је 
ко је су у вла сни штву или у ко о пе ра ци ји са још ве ћим кон гло ме ра-
ти ма.28) На тај на чин ме ди ји по ста ју пред у зе ћа, по пут дру гих пред-
у зе ћа, ко ја се бо ре да пла си ра ју сво ји ро бу, ин фор ма ци је, на тр жи-
шту. Ме ђу тим, пра ва ро ба ко ју ме ди ји ,,по се ду ју’’, пре ма Чом ском, 
је сте пу бли ка, ко ју они ну де дру гим пред у зе ћи ма, тј. они ма ко ји их 
фи нан си ра ју. ,,Узми мо на при мер Њу јорк тајмс. Они не за ра ђу ју 
но вац та ко што ми ку пу је мо но ви не. Они мо гу те исте но ви не пла-
си ра ти и пу тем Ин тер не та. Они у ства ри гу бе но вац ка да ми ку пу-
је мо но ви не. Пра ви про из вод је пу бли ка. За ме ди је ели те, про дукт 
су при ви ле го ва ни љу ди, као што су то љу ди ко ји пи шу ве сти у но-
ви на ма, или љу ди на по ло жа ји ма у дру штву. По пут дру гих фир ми 
они про да ју свој про из вод на тр жи шту, а тр жи ште чи не, на рав но, 
они ко ји да ју огла се (тј, дру ге фир ме). Не бит но да ли се ра ди о но-
ви на ма, те ле ви зи ји, или не ким дру гим ме ди ји ма, они про да ју пу-
бли ку. Кор по ра ци је про да ју пу бли ку дру гим кор по ра ци ја ма. Ка да 
се ра ди о ме ди ји ма ели те, у пи та њу је ве ли ки би знис.’’29)

Уло га ме ди ја је ве ли ка, јер су они ти ко ји има ју ве ли ког уде ла 
у фор ми ра њу јав ног мне ња. Сто га, ,,не из не на ђу је што сли ка све та 
ко ју они ну де од ра жа ва уске и су бјек тив не вред но сти и ин те ре се 
тр го ва ца, ку па ца и про из во да.’’30) Чом ски је све стан то га да ме ди-
ји, иако пред ста вља ју јед ну моћ ну си лу, ни су иму ни на при ти ске 
јав но сти, ко ја мо ра при ла зи ти с кри тич но шћу са др жа ји ма ко ји јој 
се ну де. 

МЕДИЈИУИЗБОРНОМПРОЦЕСУ:СЛУЧАЈСРБИЈЕ

За из бо ре се мо же оправ да но ре ћи да пред ста вља ју сре ди ште 
де мо кра ти је. Пре ма број ним те о ре ти ча ри ма се то ком исто ри је по-
ка за ло да они пред ста вља ју нај де мо крат ски ји на чин од лу чи ва ња. 
Они су из вор и те мељ ле ги ти ми те та др жав не вла сти. ,,Так ми че ње’’ 
ви ше са мо стал них пар ти ја на сло бод ним и рав но прав ним из бо ри-

28) Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 90.
29) No am Chomsky, ,,What Ma kes Ma in stre am Me dia Ma in stre am’’, Youarebeingliedto–The

DisinformationGuidetoMediaDistortion,HistoricalWhitewashesandCulturalMyths, The 
Di sin for ma tion Com pany Ltd., 2001, стр. 21.

30) Но ам Чом ски, Штато(уствари)хоћеАмерика, Чи го ја, 1999, стр. 91.
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ма пред ста вља јед но од основ них кон сти ту тив них обе леж ја пред-
став нич ке де мо кра ти је. Ко ли ки је зна чај из бо ра мо же се нај бо ље 
ви де ти пре ма Вал ди ме ру Ки ју [Val di mer Or lan do Key] ко ји ка же: 
,,Ка да је пар тиј ски про цес уоб ли чен, уста но вље но је де ло ва ње ор-
га ни зо ва них не на сил них кон фли ка та за кон тро лу над вла дом. Ор-
га ни зо ва на кри ти ка и кон цен три са ни на по ри да се за ме не они на 
вла сти по ста ли су ру ти на. Јед ном ка да је власт по ста ла пред мет та-
квих иза зо ва, и јед ном ка да је низ из бо ра оства рен, пар тиј ска вла-
да је пу сти ла сво је ко ре не. Ин сти ту ци о на ли за ци ја пар тиј ског ра та 
озна чи ла је нај ве ћу ино ва ци ју – или от кри ће – у умет но сти вла да-
ња. Ри ту а ли, це ре мо ни је и пра ви ла игре раз ви је ни су да усме ра ва-
ју до ма ћа не при ја тељ ства ко ја су у ра ни јим да ни ма мо гла да бу ду 
во ђе на на ба ри ка да ма.’’31)

Ка да се ра ди о из бо ри ма мо гу ће је на ћи ве ли ки број де фи ни-
ци ја ко је на раз ли чи ти на чин од ре ђу ју овај фе но мен. Ов де смо се 
од лу чи ли за де фи ни ци ју Вла ди ми ра Го а ти ја за ко ју сма тра мо да 
због сво је оп што сти на нај бо љи на чин де фи ни ше овај ве о ма ком-
плек сан про цес, али и да ујед но су ми ра нај бит ни је од ред ни це ко је 
се мо гу на ћи уну тар овог ве ли ког бро ја де фи ни ци ја: ,,Под из бо ри-
ма, у нај ши рем сми слу, под ра зу ме ва се низ по сту па ка ко ји ма по је-
дин ци би ра ју пред став ни ке овла шће не да у од ре ђе ном раз до бљу 
уме сто њих до но се из ве сне од лу ке.’’32)

Ка да се ра ди о уло зи ко ју ме ди ји има ју у из бор ном про це су 
тре ба ис та ћи да они пред ста вља ју глав ни из вор ин фор ми са ња гра-
ђа на. Му ган [Ant hony Mug han] и Гун тер [Ric hard Gunt her] ука зу ју 
на то да ме ди ји пред ста вља ју основ но тки во де мо крат ских си сте-
ма, јер они пред ста вља ју сред ство по мо ћу ко га гра ђа ни и њи хо ви 
иза бра ни пред став ни ци ко му ни ци ра ју у ре ци проч ном на по ру да 
ин фор ми шу и ути чу.33)

 Жи во јин Ђу рић и Дра ган Су бо тић, та ко ђе, ука зу ју на то да смо 
све оно што ми са зна је мо, али и већ зна мо, а ве за но је за по ли тич-

31) Ци ти ра но пре ма: Вла ди мир Го а ти, Политичкепартијеипартијскисистеми, Цен тар 
за мо ни то ринг – ЦЕ МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 85.

32) Вла ди мир Го а ти, Политичке партије и избори у демократском поретку, Цен тар за 
сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју, Бе о град, 2001, стр. 49.

33)  Ant hony Mug han, Ric hard Gunt her, ,,The Me dia in De moc ra tic and Non de moc ra tic Re gi-
mes: A Mul ti le vel Per spec ti ve’’, Democracyand theMedia,Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2000, стр. 1.
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ка, со ци јал на, еко ном ска и дру га пи та ња, са зна ли пу тем ме ди ја.34) 
Ме ди ји сва ка ко пред ста вља ју основ на ко ме те ме љи мо сво је ста-
во ве ве за не за раз ли чи та пи та ња, због че га је од из у зет не ва жно сти 
да ме ди ји бу ду не за ви сни од би ло ка квог ути ца ја. Ово се је ди но 
мо же из ве сти при др жа ва њем основ них де мо крат ских прин ци па, 
ме ђу ко ји ма су и сло бо де го во ра, ин фор ми са ња и штам пе. Ме ди ји 
се са аспек та по ли ти ке на ла зе у раз ли чи тим уло га ма по пут:35)

– у мо гућ но сти ма су да из ме не и об ли ку ју мне ње, као и да на-
мет ну во љу од ре ђе ној гру пи љу ди;

– до при но се ин фор ми са но сти би ра ча, што ути че на раз вој де-
мо кра ти је;

– има ју убе ђи вач ки ка рак тер;  
– ути чу на раз вој све сти о на ци о нал ној, вер ској или не кој дру-

гој при пад но сти кроз узи ма ње уче шћа у вас пит но-обра зов-
ном про це су.

Дан ско Ми ни стар ство обра зо ва ња је 2008. го ди не об ја ви ло 
,,Дан ски де мо крат ски ка нон’’ (TheDanishDemocracyCanon) у ко-
ме се ис ти че да ме ди ји мо гу и тре ба ју да бу ду зна ча јан осло нац 
де мо крат ског раз во ја. Пре ма ње му, ме ди ји нам омо гу ћа ва ју да се 
,,сва ко мо же у сва ком тре нут ку ин фор ми са ти о до га ђа ји ма без об-
зи ра да ли се они де ша ва ју у не по сред ној бли зи ни или не где дру где 
да ле ко од нас; и то не са мо о оно ме што се де ша ва ло кал но, већ и о 
оно ме што се де ша ва у це лој на шој др жа ве или у дру гим др жа ва ма 
уоп ште. Ка да се по ли ти ча ри по ја ве у ве сти ма и ка да да ју ин тер вјуе 
гра ђа ни сти чу ути сак да их по зна ју мно го бо ље не го што би то био 
слу чај да их ви ђа ју ужи во са мо пар пу та го ди шње. Ма сов ни ме ди ји 
мо гу по ста вља ти пи та ња у име би ра ча и мо гу из но си ти ефек тив не 
ар гу мен те у од бра ни фун да мен тал них сло бо да. Пу тем ма сов них 
ме ди ја дру штво учи о се би сва ко га да на. Ма сов ни ме ди ји ни су не-
при ја те љи де мо кра ти је, већ су њен нај бо љи при ја тељ и га рант.’’36) 
То би ба рем ка да се ра ди о иде ал ном по и ма њу ме ди ја тре ба ло да 
бу де слу чај. 

34) Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Медији,јавномнењеиполитика,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 64.

35) Би ља на Ми ло ше вић, ,,Са вре ме ни штам па ни БИХ ме ди ји о Ру си ји’’, РусијаиБалкан
–питањебезбедностиисарадње (при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић),Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 144.

36) Ma no ah Esi pi su and Isa ac E. Kha gu li, EyesofDemocracy–TheMediaandElections, Com-
mon we alth Sec re ta ri at, 2009, стр. 8
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Ме ђу тим, оно што се мо же ис та ћи је да се пар ти је ко је су на 
вла сти ве о ма че сто на ла зе у мно го по вољ ни јем по ло жа ју од опо зи-
ци о них пар ти ја, јер оне има ју на рас по ла га њу број не по вољ но сти 
и ре сур се, а са мим тим и ве ћи ути цај на ме ди је. То им да је по-
вољ ни ји по ло жај при ли ком во ђе ња из бор не кам па ње. Ме ди ји мо гу 
има ти ве о ма ва жну ,,над зор ну’’ уло гу, у сми слу да мо гу из ве шта-
ва ти о ус пе си ма или не у спе си ма ак ту ел не вла де, тј. мо гу ин фор-
ми са ти гра ђа не о то ме ко ли ко је вла да би ла ефи ка сна у оба вља њу 
сво јих ду жно сти, као и о ак тив но сти ма опо зи ци о них пар ти ја. Ка да 
се ра ди о са мим из бо ри ма ме ди ји има ју ве ли ког уде ла у из ве шта-
ва њу о из бор ној кам па њи и омо гу ћа ва ју бо љи увид гра ђа ни ма ко ји 
мо же има ти ве ли ког ути ца ја на то за ко га ће они на кра ју и гла са ти. 

По ло жај и уло га ме ди ја у из бор ном про це су у Ре пу бли ци Ср-
би ји су ре гу ли са ни број ним ак ти ма од ко јих ће мо ми по ме ну ти 
не ке од нај зна чај ни јих. Пре ма Законуоизборународнихпослани
ка,,гра ђа ни има ју пра во да пре ко сред ста ва јав ног оба ве шта ва ња 
бу ду оба ве ште ни о из бор ним про гра ми ма и ак тив но сти ма под но-
си ла ца из бор них ли ста, као и о кан ди да ти ма са из бор них ли ста. 
Сред ства јав ног оба ве шта ва ња ду жна су да обез бе де рав но прав-
ност у оба ве шта ва њу о свим под но си о ци ма из бор них ли ста и кан-
ди да ти ма са тих ли ста. Из бор на про па ган да пре ко сред ста ва јав ног 
оба ве шта ва ња и јав них ску по ва и об ја вљи ва ње про це не  ре зул та та 
из бо ра за бра ње ни су 48 ча со ва пре да на одр жа ва ња из бо ра и на дан 
одр жа ва ња из бо ра до за тва ра ња би рач ких ме ста’’.37) Са дру ге стра-
не ,,под но си о ци из бор них ли ста има ју пра во да у јав ним гла си ли ма 
оба ве шта ва ју гра ђа не о про гра ми ма и ак тив но сти ма, као и о пред-
ло же ним кан ди да ти ма, у скла ду са од ред ба ма овог за ко на’’. 38) Том 
при ли ком су ,,ор га ни за ци је ко је еми ту ју ра дио и те ле ви зиј ски про-
грам, чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, оба ве зне да од да на рас пи-
си ва ња из бо ра, у окви ру по ли тич ко-ин фор ма ти ви ог про гра ма чи ја 
су чуј ност и ви дљи вост обез бе ђе не на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке, 
обез бе де пред ста вља ње под но си ла ца из бор них ли ста и кан ди да та 
са из бор них ли ста, као и из но ше ње и обра зла га ње из бор ног про-
гра ма под но си ла ца тих ли ста, у скла ду са овим за ко ном’’.39) У то ку 
из бор не кам па ње ,,уред ни ци и во ди те љи по ли тич ко-ин фор ма тив-

37) Законоизборународнихпосланика, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 35/2000, 57/2003 - од лу-
ка УСРС, 72/2003 - др. за кон, 75/2003 - ис пр. др. за ко на, 18/2004, 101/2005 - др. за кон, 
85/2005 - др. за кон, 28/2011 - од лу ка УС, 36/2011 и 104/2009 - др. за кон, члан 5.

38) Исто, члан 48.
39) Исто, члан 49.
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них и спе ци ја ли зо ва них еми си ја ор га ни за ци ја из чла на оба ве зни су 
да не за ви сно и објек тив но пред ста вља ју све кан ди да те, а во ди те љи 
еми си ја мо ра ју има ти не при стра сан од нос пре ма свим за сту пље-
ним по ли тич ким, со ци јал ним и ет нич ко-кул тур ним про гра ми ма 
по ли тич ких стра на ка чи ји се кан ди да ти пред ста вља ју’’.40) Зна чај ну 
уло гу у ово ме има ју еми си је ко ји ма се обез бе ђу је јав но су че ља ва-
ње из бор них про гра ма под но си ла ца из бор них ли ста и кан ди да та 
са тих ли ста.

Законолокалнимизборима, та ко ђе има је дан зна ча јан део по-
све ћен ме ди ји ма: ,,Гра ђа ни има ју пра во да пре ко сред ста ва јав ног 
ин фор ми са ња бу ду рав но прав но, бла го вре ме но, исти ни то, не при-
стра сно и пот пу но оба ве ште ни о из бор ној кам па њи под но си ла ца 
из бор них ли ста и кан ди да ти ма с из бор них ли ста, као и дру гим до-
га ђа ји ма зна чај ним за из бо ре. Сред ства јав ног ин фор ми са ња ду-
жна су да у из бор ној кам па њи обез бе де рав но прав ност, бла го вре-
ме ност, исти ни тост, не при стра сност и пот пу ност у оба ве шта ва њу 
о свим под но си о ци ма из бор них ли ста и кан ди да ти ма с тих ли ста, 
као и о дру гим до га ђа ји ма зна чај ним за из бо ре. Из бор на кам па ња, 
у сми слу овог за ко на, пред ста вља све јав не, по ли тич ке, про мо тив-
не и дру ге ак тив но сти под но си ла ца из бор них ли ста и кан ди да та с 
тих ли ста.’’41)

По ред ових за ко на по треб но је по ме ну ти Законорадиодифу
зији, Законојавноминформисању,али иОпштеобавезујућеупут
створадиоителевизијскимстаницама(емитерима)упредизбор
ној кампањи за локалне, покрајинске и републичке скупштинске
изборе, изборе за председника републике и изборе за националне
саветенационалнихмањина до не то од стра не Са ве та Ре пу блич ке 
ра ди о ди фу зне аген ци је на сед ни ци 07. мар та 2012. го ди не. Ме ђу-
тим, овај ве ли ки број ре гу ла ти ва као да ви ше збу њу је не го што 
олак ша ва ја сно и пре ци зно де фи ни са ње оба ве за ме ди ја при ли ком 
из бор ног по ступ ка.   

Ка да се ра ди о по след њим одр жа ним из бо ри ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји и о то ме ко ли ко су ме ди ји од го во ри ли иза зо ву пре ма са-
ве то ва њу ор га ни зо ва ном од стра не УСА ИД, ИРЕХ и ОЕБС у бе о-
град ском Ме ди ја цен тру кон ста то ва но је да су ме ди ји, су о че ни са 
пред из бор ном еко ном ском кри зом, при мо ра ни на сер вил ност ка ко 
би оп ста ли. Ме ди ји су у из бор ној кам па њи на по след њим из бо ри-

40) Исто, члан 50.
41) Законолокалнимизборима,Слу жбе ни гла сник РС, бр.129/2007 и 54/2011, члан 4.



- 80 -

МЕДИЈИ,ДЕМОКРАТИЈАИИЗБОРИМишаСтојадиновић

ма у Ср би ји ,,до ми нант но у функ ци ји про мо ци је стра на ка, због че-
га не оба вља ју на аде ква тан на чин сво ју основ ну дру штве ну уло гу 
кон тро ло ра’’ би ла је глав на оце на уче сни ка овог окру глог сто ла.42)

По сма тра ју чи на чин на ко ји су пар ти је во ди ле сво ју кам па њу 
пу тем ме ди ја мо же се до не ти за кљу чак да је не га тив на кам па ња 
сва ка ко би ла јед на од глав них ка рак те ри сти ка ових из бо ра.  Не га-
тив на из бор на кам па ња пред ста вља кам па њу ко ја не ма за циљ про-
мо ци ју од ре ђе не пар ти је ти ме што ће ис ти ца ти по зи тив не ка рак те-
ри сти ке те пар ти је, њен про грам, ци ље ве за ко је се за ла же, већ се 
од ли ку је про мо ци јом за сно ва ном на ан ти ре кла ми дру гог (у овом 
слу ча ју дру ге пар ти је). Глав ни циљ не га тив не кам па ње је при ка-
за ти про тив ни ка у што је мо гу ће ло ши јем све тлу и ти ме од би ти 
гра ђа не да свој глас да ју тој пар ти ји. Не га тив на кам па ња сва ка ко 
ни је на чин на ко ји тре ба во ди ти из бор ну кам па њу. О то ме све до чи 
и по да так да око 70% гра ђа на Ср би је не по др жа ва не га тив ну кам-
па њу.43) У то су се на кра ју ре пу блич ких пар ла мен тар них из бо ра 
уве ри ле и нај ве ће пар ти је у Ср би ји ДС и СНС ко је су се у нај ве ћој 
ме ри ко ри сти ле овим сред ством про мо ци је, јер ни су по сти гли же-
ље ни ре зул тат. Тач но је да су ко а ли ци је оку пље не око ове две пар-
ти је осво ји ле нај ви ше гла со ва (По кре ни мо Ср би ју – 24,04%, Из бор 
за бо љи жи вот – 22,06%), али је та ко ђе тач но и да су њи хо ва оче-
ки ва ња би ла мно го ве ћа. 

ИНАКРАЈУ...

Ме ди ји су у по след њих не ко ли ко го ди на до жи ве ли пра ву екс-
пан зи ју, раз вој тех но ло ги је је омо гу ћио по ве ћа ње ауди то ри ју ма. 
Џу ве ро вић ка же да је по сред ством но вих ме ди ја нај ек спан зив ни-
ји ма сов ни ме диј, те ле ви зи ја, по ста ла по сред ник ме ђу на ро ди ма и 
кул ту ра ма, пре ко чи јих сли ка, зву ка и та ла са гле да лац по ста је уче-
сник, ства ра лац и све док са вре ме не исто ри је.44) Ма клу ан [Mar shal 

42) ,,Ме ди ји у пред из бор ној кам па њи’’, РадиотелевизијаСрбије, 20. април 2012. го ди-
не, до ступ но на: http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83
%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1087168/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8
%D1%98%D0%B8+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B
7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%98+%D0%BA%D0%B0%D0%
BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B8.html  

43) Са ша Фран ци сти, ,,Не га тив на кам па ња – ма ња по др шка СНС-у и ДС-у’’, Печат, 29. 
април 2012, до ступ но на: http://www.pe cat.co.rs/2012/04/29-april-ne ga tiv na-kam pa nja-
ma nja-po dr ska-sns-u-i-ds-u/    

44) На ве де но пре ма: Енциклопедијаполитичкекултуре,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о-
град, 1993, стр. 660.
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McLu han] је оту да у пра ву ка да за те ле ви зи ју ка же да је ,,спи ри ту-
ал ни ин стру ме нат’’. Но ви ме ди ји су јав ни жи вот уне ли у по ро ди цу. 
Нај спек та ку лар ни ји по ли тич ки до га ђа ји су по ста ли део сва ко дне-
ви це. Ов де би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти у ду хо ви ти ко мен тар Мо-
ла [A bra ham Mole]да да нас ме ди ји, а по себ но те ле ви зи ја, по ста ју 
не ка вр ста сла ви не за кул ту ру, ко ју по је ди нац отва ра и чи ји са др-
жај кон зу ми ра по сво јој во љи, бу ду ћи да у сва ко вре ме, на сва ком 
ме сту, за све, и уз уме ре ну це ну, сва ки до га ђај мо же би ти ускла ди-
штен, а ка сни је из ва ђен и пу штен у екс пло а та ци ју. 

Мaклуан и Инис [Ha rold In nis]  су ме ђу пр вим мо дер ним на-
уч ни ци ма ко ји су про у ча ва ли ве зу из ме ђу сред ста ва ко му ни ка ци је 
ко ји ма је дан на род рас по ла же и на чи на на ко ји ова ко му ни ка циј-
ска сред ства до при но се об ли ко ва њу ка рак те ра и до ме та са мог дру-
штва, еко но ми је, по ли ти ке и кул ту ре. Они су про у ча ва ју ћи ути цај 
но вих сред ста ва ко му ни ка ци ја на дру штво до шли до за кључ ка да је 
но ви на код елек трон ских ме ди ја њи хов гло бал ни ути цај, јер су пр-
ви пут у исто ри ји ство ри ли мо гућ ност ко му ни ка ци је из ме ђу би ло 
ко је две тач ке на зе мљи ној ку гли у окви ру глобалногсела. Сло бод-
ни и не за ви сни ме ди ји пред ста вља ју је дан од усло ва де мо крат ског 
дру штва, ме ђу тим, оно што на жа лост тре ба ис та ћи да сло бод ни и 
не за ви сни ме ди ји пред ста вља ју иде ал ко ји је ве о ма те шко оства ри-
ти у прак си, јер се они на ла зе под стал ним еко ном ским, дру штве-
ним, кул тур ним и по ли тич ким при ти сци ма. Обез бе ди ти сло бо ду и 
не за ви сност ме ди ја не под ра зу ме ва и то да они мо гу ши ри ти ла жне 
ин фор ма ци је за рад оства ри ва ња раз ли чи тих ин те ре са без ика квих 
по сле ди ца, по треб но је раз ви ти сло бод не и не за ви сне ме ди је ко ји 
ће објек тив но из ве шта ва ти о до га ђа ји ма и чи ја ће од го вор ност би-
ти ја сно ре гу ли са на за ко ни ма. Је дан од чи ни ла ца ко ји би тре ба ло 
да обез бе де де мо кра ти за ци ју ме ди ја је сте и отво ре ност из во ра без 
ко је се су о ча ва мо са мо гућ но шћу да оста не мо без не ке ин фор ма ци-
је, али и да се ин фор ма ци ја ба зи ра на раз ли чи тим шпе ку ла ци ја ма, 
што пред ста вља од лич ну под ло гу за ма ни пу ла ци је, ла жи и дез ин-
фор ма ци је.45)

По ред ово га тре ба на по ме ну ти и да се ме ди ји су о ча ва ју са мно-
го број ним те шко ћа ма ко је им на овај или онај на чин сва ко днев но 
оте жа ва ју да се објек тив но ба ве пре но сом ин фор ма ци ја. Ту се мо же 
на ве сти про блем тр жи шног пла сма на ин фор ма ци ја, не мо гућ ност 

45)  Жи во јин Ђу рић, Дра ган Су бо тић, Медији,јавномнењеиполитика,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 70.
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да се упо зна ју са свим чи ње ни ца ма, при ну ђе но сти на ода бир нај-
ва жни јих чи ње ни ца при ли ком из ве шта ва ња о не ком до га ђа ју, а да 
не по ми ње мо при ти сак са ко јим су ме ди ји су о че ни сва ко днев но са 
нај ра зли чи ти јих стра на (вла сни ци ме ди ја, по ли тич ки ин те ре си...) 
и спи сак се са мо на ста вља. Све ово са мо на ме ће по тре бу да ме ди ји 
по ста ну фак тор чи је се деј ство не сме ни по ко ју це ну за не ма ри ти. 
Они пред ста вља ју јед но моћ но оруж је ко је у по гре шним ру ка ма 
мо же би ти ве о ма опа сно и ко је тре ба на што је мо гу ће бо љи на чин 
ис ко ри сти ти у сме ру де мо крат ског раз во ја са вре ме ног дру штва. 

MisaStojadinovic
MEDIA,DEMOCRACYANDELECTIONS

Summary
Themediaareanimportantpartofdemocracy.Thisisa
verypowerfulsourceofcitizensinforminganditcanhave
an important role in thedevelopmentof democracy, but
mediamayalsobeitsbiggestobstacleiftheyaremisused.
Themaingoalofthispaperistodemonstratetheimpor
tanceofthemediaforthedevelopmentofdemocracyand
fortheelectoralprocess.Inthissenseourpaperisdivided
intwoparts.Thefirstpartdealswiththeproblemofme
diainthecontextofdemocracyand,,manufacturingcon
sent’’,andinthesecondparttheauthoranalyzestherole
ofmediaintheelectoralprocess.
Keywords:media,democracy,elections,,,manufacturing
consent’’,Serbia.
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Resume
Themassmediaareanimportantpartofdemocraticso
ciety because they represent themain source of citizens
informing. They are an importantmediator between the
governmentandtheircitizens.However,justasthemedia
canbeanimportantpartofdemocraticsocietytheyalso
canbeitsmainobstacle,especiallyiftheyareinfluenced
by‘’richandpowerfulpeople’’forachievingtheirgoals.
Thisiswhymassmediacanbeaverypowerfulmeansof
manipulation.Thepowerofthemediaisintheirabilityto
influence in the shaping of consciousness of individuals
withoutthattheyareawareofthis.Ofcoursethemassme
diaarenotallpowerfulbuttheirstrengthisintheirpre
senceinallspheresoflife.Whenitcomestotherolethat
mediahave in theelectoralprocessweshouldpointout
againthattheyarethemainsourceforthecitizen’sinfor
mation.Massmediacanaskquestionsonbehalfofvoters.
When the electoral process start themedia have role to
coveragetheelectioncampaignandtoprovidebetterin
formingofcitizensabouttheparties,theirprograms,their
goals,andthiscanhaveahugeimpactonthatforwhich
partytheywillultimatelyvote.

 Овај рад је примљен 03. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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СИСТЕМУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ
Сажетак

Независнарегулаторнателасурелативноновапојава
управномиполитичкомсистемуРепубликеСрбије,а
ипаксузакратковремеуспеладасенаметнукаова
жанмеханизамупроцесуконтролеизвршневласти.
Раднастојидаиспитанастанак,развојиспецифич
ностиовихтелауСрбији,каоињиховодноссаНа
родномскупштином.Крозанализунормативногокви
ра,алиипракседосадашњегфункционисањачетири
независнатела(Заштитникаграђана,Поверениказа
информацијеодјавногзначајаизаштитуподатакао
личности,ДржавнеревизорскеинституцијеиАгенци
језаборбупротивкорупције),аутортежидаутврди
далипонуђенимеханизмизадовољавајупотребегра
ђана; какав је односпарламентаинезависнихтела;
икојисупроблемиуњиховомраду.Ауторпредлаже
потенцијална решења за проблеме који погађају не
зависнеинституције;поредмањкавостиузаконском
оквиру, осврнуо се и натехничке препреке, као и на
политичкепрепрекекојесеманифестујунаразличите
начине:одпотпуног занемаривањаовихинституци
јаодстраневладеипарламента,падонамернеоп
струкције и директних притисака. Циљ рада стога
није само да укажена природу односа скупштине и
независнихтела,већдаангажованоприступипобољ
шањуопштегдруштвено–политичкогконтекстау
комеседанасразвијадемократијауСрбији.
Кључне речи: независна тела, парламент, Народна
скупштина,омбудсман,Заштитникграђана,Повере
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никзаинформацијеодјавногзначајаизаштитупода
такаоличности,Државнаревизорскаинституција,
Агенција за борбу против корупције, подела власти,
владавинаправа.

НЕЗАВИСНАТЕЛА–ПОЈАМИСВРХА

Nе за ви сна ре гу ла тор на те ла до би ја ју зна чај ни ју уло гу у по ли-
тич ком жи во ту зе мље кра јем 19. ве ка, са на стан ком ко ми си ја 

и аген ци ја ко је су ре гу ли са ле са о бра ћај и ко му ни ка ци је у Сје ди-
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.1) Ка да го во ри мо о те ли ма са ко ји ма 
смо по бли же упо зна ти, нај ва жни ји при мер је сва ка ко осни ва ње ин-
сти ту ци је ом буд сма на у Швед ској, 1809. го ди не. Иако је упит но да 
ли би швед ски ом буд сман с по чет ка 19. ве ка ис пу нио кри те ри ју ме 
да на шњих не за ви сних ин сти ту ци ја,2) при мар на функ ци ја овог те-
ла – не за ви сна кон тро ла из вр шне вла сти – оста ла је не про ме ње на 
до да нас. То је уоста лом слу чај и са дру гим не за ви сним те ли ма. 
Др жа ве (од но сно вла де и пар ла мен ти) те же да пре не су од ре ђе не 
над ле жно сти на те ла или ин сти ту ци је ко је уре ђу ју обла сти од по-
себ ног дру штве ног ин те ре са или има ју уло гу кон тро ло ра над из вр-
шном гра ном вла сти. Ова те ла сво јом при ро дом, ор га ни за ци о ном 
струк ту ром, да тим овла шће њи ма, али по нај ви ше чи ње њем, оси гу-
ра ва ју тран спа рент ну и од го вор ну вла ду и – у крај њој ли ни ји – по-
ма жу из вр шној вла сти да по бољ ша свој учи нак.

Са све ве ћом тран сфор ма ци јом мо дер не др жа ве, усло вље ном 
про це си ма гло ба ли за ци је, ли бе ра ли за ци је, али и – на ис то ку на шег 
кон ти нен та – про це сом европ ских ин те гра ци ја, по ве ћа ва се обим 
обла сти у ко ји ма је по треб на аси стен ци ја кла сич ној из вр шној вла-
сти. Не за ви сна те ла су, у том сми слу, це ње на због по се до ва ња ви-
со ког ни воа спе ци ја ли за ци је и екс пер ти зе. Гра ђа ни ма омо гу ћа ва ју 
ква ли тет ни ју услу гу, ко ју че сто вр ше тран спа рент ни је и ефи ка сни-

1) Го ди не 1887. осно ва на је Ме ђу др жав на тр го вач ка ко ми си ја (енг. TheInterstateCommer
ceCommission), ко ја је по слу жи ла као мо дел за на ста нак оста лих ре гу ла тор них те ла, 
на ро чи то по чет ком 20. ве ка. За ви ше ви де ти: Да ни јел Јер гин, Џо зеф Ста ни слав, Ко
манднивисови,На род на књи га – Ал фа, Бе о град, 2004, стр. 51-52.

2) Пре све га због раз ли чи тог дру штве но-по ли тич ког кон тек ста, али и чи ње ни це да је 
та да шњи швед ски ом буд сман пре све га био пар ла мен тар ни по ве ре ник (ма да се ом-
буд мсан и да нас мо же на ћи у том об ли ку у не ма лом бро ју др жа ва). Ви де ти: Ми о драг 
Ра до је вић, „Два ве ка ом буд сма на – швед ски Ju sti ti om bud sman“, Политичкаревија, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2009, стр. 152-153.
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је од кла сич не др жав не ад ми ни стра ци је, док се њи хо во по сло ва ње 
не рет ко пер ци пи ра као ма ње ко руп тив но.

Ка да го во ри мо о раз ло гу на стан ка не за ви сних те ла, ме ђу те о-
ре ти ча ри ма до ми ни ра ју два при сту па.При ста ли це ба фер (енг. Buf
fer)те о ри је сма тра ју да су ова те ла на ста ла као за шти та од ко руп-
ци је ко ја по га ђа др жав ну ад ми ни стра ци ју, док ескејп (енг. Escape) 
те о ри ја твр ди да не за ви сне ин сти ту ци је на ста ју да би от кло ни ле 
тра ди ци о нал не не до стат ке др жав не упра ве (не е фи ка сност, не до-
ста так тран спа рент но сти итд.).3) Са да на шње тач ке гле ди шта, мо-
же мо ре ћи да су оба при сту па ис прав на и уте ме ље на у ре ал но сти. 
Обла сти ко ји ма се ова те ла ба ве се раз ли ку ју од др жа ве до др жа ве. 
Че сто су, по себ но у тзв. но вим де мо кра ти ја ма, ова кве ин сти ту ци је 
„пре сли ка не“ из дру гих, успе шни јих си сте ма; али у не рет ком бро-
ју слу ча је ва не за ви сна те ла на ста ју као од го вор на спе ци фич не по-
тре бе дру штва, од но сно као по сле ди ца уну тра шњег дру штве ног и 
по ли тич ког раз во ја јед не зе мље. Мо же мо из дво ји ти нај че шће обла-
сти ан га жо ва ња не за ви сних ин сти ту ци ја: за шти та људ ских пра ва 
и при ват но сти; ре гу ла ци ја и над зор јав них фи нан си ја, тр жи шта и 
ме ди ја; тран спа рент ност, од но сно оси гу ра ва ње при сту па ин фор-
ма ци ја ма од јав ног зна ча ја; бор ба про тив ко руп ци је; кон тро ла над 
сек то ром без бед но сти итд. Уоп ште но го во ре ћи, не за ви сне аген-
ци је мо же мо по де ли ти на ре гу ла то ре (аген ци је ко је уре ђу ју не ку 
област) и кон тро ло ре од но сно ко рек то ре (аген ци је ко је вр ше кон-
тро лу из вр шне вла сти и ути чу на њу).4) Њи хо ва уло га по не кад је 
ис кљу чи во са ве то дав на, док у дру гим слу ча је ви ма, у за ви сно сти 
да ли спро во де од лу ке или у пот пу но сти уре ђу ју по је ди не обла сти, 
ове аген ци је има ју ква зи и звр шна, ква зи суд ска или ква зи за ко но дав-
на овла шће ња.5)

То нас до во ди до пи та ња о уоп ште ним од ли ка ма не за ви сних 
те ла. Иако по сто ји ве ли ка ра зно вр сност, ка ко из ме ђу раз ли чи тих 
др жа ва, та ко и из ме ђу ових ин сти ту ци ја у за ви сно сти од обла сти 
ко ји ма се ба ве, ипак мо же мо иден ти фи ко ва ти од ре ђе не за јед нич ке 
ка рак те ри сти ке. По пра ви лу, над ле жно сти су не за ви сним те ли ма 
де ле ги ра не од стра не пар ла мен та. Због сво је спе ци фич не уло ге, те-
жи се оси гу ра ва њу пре све га фи нан сиј ске, али и сва ке дру ге не за-

3) P.P. Cra ig, AdministrativeLaw, Swe et & Max well, Lon don, 2003, стр. 92.
4) Сла ви ша Ор ло вић, „Пар ла мент и не за ви сна те ла“, НароднаскупштинаРепубликеСр

бијеинезависнидржавниоргани/тела, УНДП Ср би ја, Бе о град, 2009, стр. 119.
5) Исто, стр. 121.
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ви сно сти од из вр шне вла сти (мо де ли спро во ђе ња овог ци ља се раз-
ли ку ју у упо ред ној прак си). Оп шта ло ги ка ства ра ња ових ин сти-
ту ци ја на ла зи оправ да ње у чи ње ни ци да гра ђа ни фи нан си ра ју др-
жав ни апа рат, те да ег зе ку ти ва за њи хов ра чун упра вља др жав ним 
по сло ви ма, па сто га они има ју пра во да зна ју о по сло ви ма вла сти 
и да зах те ва ју од го вор ност од из вр ши ла ца и до но си ла ца од лу ка. 
Та ко по ста вље но, не за ви сна те ла оси гу ра ва ју по што ва ње јав ног 
до бра и јав ног ин те ре са. Упра во за то, она има ју ве ћи сте пен функ-
ци о нал не не за ви сно сти и ор га ни за ци о не са мо стал но сти у од но су 
на из вр шну власт. За и ста, да би се оси гу рао ефи ка сан и не при стра-
сан рад јед не ова кве ин сти ту ци је, њој мо ра би ти оси гу ра на не са мо 
не за ви сност од по ли тич ког ути ца ја у из вр ша ва њу и прак ти ко ва њу 
сво јих овла шће ња, већ исто та ко и пот пу на са мо стал ност у сми слу 
до но ше ња уну тра шњих (под за кон ских) про пи са о ор га ни за ци о ним 
пи та њи ма, што из ме ђу оста лог укљу чу је и са мо стал не од лу ке о ан-
га жо ва њу за по сле них и са рад ни ка. Осим де ле ги ра них над ле жно-
сти, пар ла мент на ста вља да игра сна жну уло гу у функ ци о ни са њу 
не за ви сних те ла. Не са мо при ли ком фор ми ра ња, из бо ра чла но ва, 
фи нан си ра ња или кон тро ле, већ у ши рем сми слу – пар ла мент и не-
за ви сна те ла се до пу њу ју и та ко оства ру ју пер ма нент ну си стем ску 
кон тро лу над из вр шном вла шћу. О њи хо вом од но су ће мо сва ка ко 
ре ћи не што ви ше у по гла вљи ма ко ја сле де. Да су ми ра мо, кључ не 
од ли ке не за ви сних ре гу ла тор них те ла су по ли тич ка и фи нан сиј ска 
не за ви сност, овла шће ња, при ступ ин фор ма ци ја ма, ре сур си и спо-
соб ност из ве шта ва ња јав но сти.6)

У нај ве ћем бро ју де мо крат ских дру шта ва7) не за ви сна те ла 
су усво је на као са став ни део си сте ма коч ни ца и рав но те жа (енг. 
ChecksandBalances)из ме ђу раз ли чи тих гра на вла сти. Због квар-
љи ве при ро де вла сти, усво је на је ло ги ка ме ђу соб ног огра ни ча ва-
ња мо ћи из ме ђу стра на у мон те ски јан ском прин ци пу три пар тит не 
по де ле вла сти.8) Ме ђу тим, услед њи хо ве спе ци фич не при ро де, по-
је ди ни те о ре ти ча ри сма тра ју ове ин сти ту ци је по себ ном – че твр-
том – гра ном вла сти. За раз ли ку од кла сич них др жав них слу жби, 

6) Ke vin Ham mond, SpeechdeliveredattheInstituteofPublicAdministrationAustralia, WA 
Di vi sion, Perth, 2005.

7) При ме ра ра ди, Ср би ја је 132. зе мља ко ја је уве ла ин сти ту ци ју ом буд сма на. Са ша Јан-
ко вић, „Ом буд ман – за шти та људ ских пра ва и кон тро ла ад ми ни стра ци је“, Владавина
права–одговорностиконтролавласти, КАС, Бе о град, 2009, стр. 40.

8) Ви де ти: Char les de Se con dat, Ba ron de Mon te squ i eu, TheSpiritofLaws, Ba toc he Bo oks, 
Kitche ner, 2001, стр 37-47.
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не за ви сна те ла има ју дру га чи ју при ро ду по сло ва ња, фи нан си ра ња, 
уну тра шње ор га ни за ци је и од но са пре ма тра ди ци о нал ним гра на ма 
вла сти. Иако се не за ви сна те ла на ла зе ван кла сич ног си сте ма др-
жав не упра ве и са мим тим из ван прин ци па трој не по де ле вла сти, 
њи ма пре све га не до ста је прав ни ква ли тет да би се сма тра ле че-
твр том гра ном. По је ди ни ауто ри9) сто га сма тра ју да, иако прав но 
не у те ме ље не, ква дри ја ли стич ке те о ри је је су пот пу но ле ги тим не са 
по ли ти ко ло шке тач ке гле ди шта.10)

Пре не го што се по све ти мо од но су пар ла мен та и не за ви сних 
те ла у на шој зе мљи, тре ба раз ја сни ти још јед ну ди ле му. На и ме, 
ауто ри, по ли ти ко ло зи, али и јав ност, че сто ни су си гур ни ко ји тер-
мин је пра вил но упо тре би ти ка да се го во ри о овим те ли ма. Ди ле ма 
се пре све га од но си на упо тре бу ре чи „ре гу ла тор на“ у син таг ми 
„не за ви сна ре гу ла тор на те ла“. Већ смо раз ја сни ли за што су ове ин-
сти ту ци је не за ви сне, од но сно ка ко их њи хо ва овла шће ња, ор га ни-
за ци о не од ли ке и кон трол на функ ци ја ди фе рен ци ра ју у од но су на 
дру ге др жав не ор га не; али са да на гла ша ва мо да по сто ји про блем 
у од ре ђи ва њу да ли је не ко те ло и „ре гу ла тор но“, по ред то га што 
је не за ви сно. Док три на и прак са у овој обла сти су у ди на мич ном 
кре та њу, те је те о риј ска ева лу а ци ја по по ме ну том пи та њу сва ка ко 
оте жа на.11) Упо ред но прав на ра зно ли кост та ко ђе не до при но си ре-
ше њу про бле ма. При ме ра ра ди, по гле дај мо ре гу ла ти ву у Ср би ји. 
Устав Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 137. ка же: „Јав на овла шће ња се 
мо гу за ко ном по ве ри ти и по себ ним ор га ни ма пре ко ко јих се оства-
ру је ре гу ла тор на функ ци ја у по је ди ним обла сти ма или де лат но сти-
ма“.12) Та ко ђе, За кон о јав ним аген ци ја ма (чл. 37.) де фи ни ше са мо 
ре гу ла тор не по сло ве (не и те ла), на во де ћи да се ти по сло ви са сто је 
у до но ше њу про пи са за из вр ша ва ње за ко на и дру гих оп штих ака та 
На род не скуп шти не и Вла де.13) Већ ра ни је смо де фи ни са ли ре гу-
ла то ре, од но сно ре гу ла тор не аген ци је, као ор га не ко ји уре ђу ју спе-

9) Та кав став мо же мо на ћи у: Вла дан Пе тров, „Устав и кон трол ни ор га ни (не за ви сни др-
жав ни ор га ни) – по ку шај од ре ђе ња ме ста и уло ге кон трол них ор га на у устав ном си сте-
му“, НароднаскупштинаРепубликеСрбијеинезависнидржавниоргани/тела, УНДП 
Ср би ја, Бе о град, 2009, стр. 50-51.

10) Ипак, пра вил но је при ме ће но да би у том слу ча ју че твр та гра на вла сти био Устав ни суд, 
пре све га због свог спе ци фич ног по ло жа ја и овла шће ња; док би ре гу ла тор на те ла та да 
чи ни ла пе ту гра ну вла сти. Исто, стр. 52.

11) Из: Ми о драг Ра до је вић, „Не за ви сна (ре гу ла тор на) те ла и ин сти ту ци је у Ср би ји“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 55.

12) Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 98/06.
13) За кон о јав ним аген ци ја ма, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 18/05. 
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ци фич ну област. У су шти ни, ни је пот пу но по гре шно об у хва ти ти 
све не за ви сне ин сти ту ци је на зи вом „не за ви сна ре гу ла тор на те ла“. 
У стрикт ном сми слу, су до ви и ту жи ла штва су та ко ђе не за ви сни ор-
га ни, сто га на зив „не за ви сна ре гу ла тор на те ла“ сва ка ко до при но-
си да љем раз ли ко ва њу и се ман тич кој не за ви сно сти ових те ла од 
кла сич них др жав них ор га на, иако фор мал но, она то – по себ но по 
за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је – ни су.

НАСТАНАКИРАЗВОЈНЕЗАВИСНИХТЕЛА
УРЕПУБЛИЦИСРБИЈИ

Ср би ја, као и оста ле др жа ве у тран зи ци ји, има уко ре њен про-
блем са кон тро лом и од го вор но шћу иза бра них и по ста вље них 
функ ци о не ра. У од но су на оста ле ис точ но е вроп ске зе мље ко је се 
бо ре са ба ла стом ауто ри тар ног на сле ђа из со ци ја ли стич ких и ко-
му ни стич ких ре жи ма, Ср би ју тре ба по сма тра ти и у пост кон фликт-
ном кон тек сту. У том сми слу, објек тив ни раз ло зи по пут ра та, изо-
ла ци је, за ка сне лог по чет ка тран зи ци је и ин фи ни тив но про ду же ног 
тра ја ња исте, а уз за ка сне лу про ме ну устав ног окви ра ко ја је усле-
ди ла шест го ди на по сле про ме не ре жи ма, про блем од го вор но сти 
по ли тич ких ели та по стао је акут но пи та ње срп ског по ли тич ког си-
сте ма.

Пи та ња од го вор но сти и кон тро ле су сва ка ко ста ри ја од не за ви-
сних те ла. Сто га је и у на шој зе мљи На род на скуп шти на при мар но 
сред ство над зо ра над из вр шном вла шћу. Пар ла мент ову функ ци ју 
оства ру је кроз по сла нич ка пи та ња, јав на слу ша ња, ин тер пе ла ци је, 
гла са ња о по ве ре њу и бу џе ту, рад од бо ра и дру ге ме ха ни зме. Ипак, 
због све ве ће по тре бе за спе ци ја ли за ци јом и кон стант ном кон тро-
лом, пар ла мен ти ма ши ром све та, па и у Ср би ји, сма њен је ка па ци-
тет за оба вља ње над зор не функ ци је. По сла ни ци се, по ред над зо ра, 
ба ве и за ко но дав ством и дру гим по сло ви ма из де ло кру га ра да јед-
ног пар ла мен та; а мно ги од њих не по се ду ју од го ва ра ју ћа зна ња, 
ис ку ства и екс пер ти зу да би пра ти ли рад из вр шне вла сти у сва ком 
ње ном сег мен ту. У та квој си ту а ци ји, ја сно се очи та ва по тре ба за 
де ле ги ра њем пар ла мен тар них овла шће ња не за ви сним те ли ма.

У Ср би ји се пр ва не за ви сна те ла по ја вљу ју на кон про ме не вла-
сти 2000. го ди не, и то го то во спон та но, од лу ка ма Вла де (та ко нпр. 
на ста ју Са вет за бор бу про тив ко руп ци је и Од бор за ре ша ва ње о су-
ко бу ин те ре са). Дру га те ла су обич но уте ме ље на у од го ва ра ју ћим 
за ко ни ма, док су по је ди на (За штит ник гра ђа на и Др жав на ре ви-
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зор ска ин сти ту ци ја) по ме ну та и у Уста ву. На ста нак и рад не ма лог 
бро ја не за ви сних те ла у Ср би ји усло вљен је про це сом европ ских 
ин те гра ци ја и ис пу ња ва њем оба ве за пре ма дру гим ор га ни за ци ја ма 
– пре све га, пре ма Са ве ту Евро пе. Мо же мо ре ћи да је по ја ва ових 
ор га на по сле ди ца ви ше фак то ра, док је ну жан пред у слов би ла де-
мо кра ти за ци ја од но сно про ме на ре жи ма. Узро ци са мог на стан ка су 
ком би на ци ја ме ђу на род не оба ве зе и по тре ба по ли тич ког си сте ма и 
дру штва уоп ште.

Већ смо по ме ну ли ка ко Ср би ја ка сни са уво ђе њем ових ин-
сти ту ци ја у по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма у окру же њу. Илу стро-
ва ће мо ову тврд њу при ме ром уво ђе ња ин сти ту ци је ом буд сма на у 
не ки ма од зе ма ља у ре ги о ну. Пуч ки пра во бра ни тељ у Ре пу бли ци 
Хр ват ској пред ви ђен је још пр вим уста вом из 1990. го ди не. Кон-
кре тан за кон до не сен је две го ди не на кон то га, док је ин сти ту ци-
ја по че ла са ра дом од 1994. У Ма ке до ни ји, ин сти ту ци ја На род ног 
пра во бра ни те ља уста но вље на је 1997. го ди не, а у Ал ба ни ји 1998. 
– иако је по че ла са ра дом две го ди не ка сни је. Бу гар ска је у свој 
прав ни си стем уне ла за штит ни ка гра ђа на 1998. го ди не, али исто 
та ко је на чи ни ла нај ве ћи јаз из ме ђу до но ше ња за ко на и фор мал ног 
по чет ка ра да, бу ду ћи да је за штит ник иза бран тек се дам го ди на ка-
сни је. Цр на Го ра уво ди За штит ни ка људ ских пра ва и сло бо да 2003. 
го ди не, док је Ин сти ту ци ја ом буд сма на за људ ска пра ва у Бо сни и 
Хер це го ви ни осно ва на 2004. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би-
је до но си за кон о за штит ни ку гра ђа на 2005. го ди не, док ом буд сман 
са ра дом по чи ње са за ка шње њем од две го ди не. До ду ше, ин сти ту-
ци ја по кра јин ског ом буд сма на у Ауто ном ној по кра ји ни Вој во ди ни 
уста но вље на је 2002. го ди не. Мо же мо ре ћи да тран зи ци о на дру-
штва ге не рал но има ју по те шко ће у осни ва њу ових ин сти ту ци ја. 
Пре све га, ра ди се о ка шње њи ма, ка ко у до но ше њу од го ва ра ју ће 
ле ги сла ти ве, та ко и у из бо ру не за ви сних те ла, што се мо же при пи-
са ти не до стат ку по ли тич ке во ље. Са дру ге стра не на ла зи се пи та ње 
не ма ра вла де за ова кве ин сти ту ци је, што се очи ту је ка ко у по ме ну-
тим ка шње њи ма, та ко и у не до ста ци ма ве за ним за обез бе ђи ва ње 
од го ва ра ју ћих ре сур са, фи нан си ра ња, ад ми ни стра тив них ка па ци-
те та и слич но.

Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не утвр ђу је кла сич ну 
три хо том ну по де лу вла сти: На род на скуп шти на је де фи ни са на као 
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за ко но дав ни, Вла да као из вр шни, а су до ви као суд ски ор ган.14) Из-
ван те по де ле, ма кар фор мал но, сто ји Пред сед ник Ре пу бли ке, ко ји 
„из ра жа ва др жав но је дин ство Ре пу бли ке Ср би је“.15) Од не за ви сних 
ор га на, у Устав је увр штен За штит ник гра ђа на, де фи ни сан чла ном 
138. као „не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти ти пра ва гра ђа на и кон-
тро ли ше рад ор га на др жав не упра ве“; као и Др жав на ре ви зор ска 
ин сти ту ци ја, као „нај ви ши ор ган ре ви зи је јав них сред ста ва у Ре пу-
бли ци Ср би ји“ (чл. 96).16) При ме тан је пре вид уста во твор ца ко ји је 
про пу стио да у нај ви ши прав ни акт увр сти не за ви сние ин сти ту ци-
је ко је су већ та да по сто ја ле (по пут По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја) и да на тај на чин до дат но учвр сти и ле ги ти ми зу је 
њи хов по ло жај. Као што ће мо ви де ти, не за ви сна те ла ве ли ки део 
сво јих мо ћи ба зи ра ју упра во на ауто ри те ту ко ји ужи ва ју, те од то га 
уве ли ко за ви си њи хо ва ефи ка сност у оства ри ва њу про кла мо ва них 
ци ље ва. Уз гред ре че но, За кон о др жав ној упра ви и За кон о јав ним 
аген ци ја ма го то во у пот пу но сти про пу шта ју да уре де ову област, 
оста вља ју ћи це лу ма те ри ју на ре гу ли са ње ма тич ним за ко ни ма.

За кон о На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је из 2010. го ди не 
уно си не што ви ше све тла у ову област. За кон на во ди да пар ла мент 
би ра и раз ре ша ва За штит ни ка гра ђа на, као и „дру ге функ ци о не ре 
од ре ђе не за ко ном“.17) Скуп шти на та ко ђе вр ши над зор над њи хо вим 
ра дом.18) У чла ну 58. За кон на ла же да „На род на скуп шти на раз ма-
тра из ве шта је ко је јој до ста вља ју др жав ни ор га ни, ор га ни за ци је и 
те ла у скла ду са за ко ном“.19) На ред ни став истог чла на об ја шња ва 
да се од нос пар ла мен та и ових те ла уре ђу је по слов ни ком. Ме ђу-
тим, по слов ник На род не скуп шти не ма ло го во ри о од но су пар ла-
мен та и не за ви сних те ла. Осим ра ни је по ме ну тих овла шће ња о из-
бо ру и раз ре ше њу функ ци о не ра, као и чла но ва ко ји на ла жу да пра-
во пред ла га ња, од но сно до ста вља ња на цр та за ко на из њи хо ве над-
ле жно сти, има ју За штит ник гра ђа на и На род на бан ка, и по слов ник 
оста је ве о ма штур по овом пи та њу.20) Про пу ште на је при ли ка да 

14) Чла но ви 98, 122 и 143. Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 
98/06. 

15) Чл. 111. Устав Ре пу бли ке Ср би је, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 98/06.
16) Исто.
17) Чл. 15. За кон о На род ној скуп шти ни, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 9/10.
18) Исто.
19) Исто
20) Чла но ви 150 и 203. По слов ник На род не скуп шти не, СлужбенигласникРС, Бе о град, 

бр. 52/10.
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се те мељ но и трај но уре ди од нос не за ви сних те ла и скуп шти не, 
а на ро чи то скуп штин ских од бо ра – по себ но у сфе ри под но ше ња 
го ди шњих и по себ них из ве шта ја од стра не не за ви сних те ла, као и 
раз ма тра ња тих из ве шта ја и де ло ва ња по њи хо вим пре по ру ка ма. 
Као је дан од кон крет них по ку ша ја уре ђи ва ња ове ма те ри је у По-
слов ни ку, мо же мо на ве сти члан 55. ко ји се ба ви ра дом Од бо ра за 
фи нан си је, ре пу блич ки бу џет и кон тро лу тро ше ња јав них сред ста-
ва, ме ђу чи је за дат ке се свр ста ва и раз ма тра ње из ве шта ја Др жав не 
ре ви зор ске ин сти ту ци је, о че му од бор за тим под но си из ве штај са 
ста во ви ма и пре по ру ка ма На род ној скуп шти ни.21) Ово је сте до бар 
по че так, али оста је не ја сно за што про це ду ра раз ма тра ња из ве шта-
ја ни је уре ђе на де таљ ни је и ши ре, ка ко би об у хва ти ла и оста ла не-
за ви сна те ла и на њих упу ће не скуп штин ске од бо ре. Та ко ђе, као 
на го ве штај до брог ре ше ња мо же мо на ве сти члан 119. ко ји ре гу-
ли ше са зи ва ње по себ них и све ча них сед ни ца, ко ји у ста ву 6. ка же: 
„По себ на сед ни ца се мо же са зва ти и у ве зи са из ве шта јем ор га на, 
од но сно те ла, ко ји се у скла ду са за ко ном, под но си На род ној скуп-
шти ни“.22) По но во, оста је не ја сно за што про це ду ра за раз ма тра ње 
и по сту па ње по из ве шта ју ор га на, а мо жда чак и оба ве зност ова кве 
сед ни це, по себ но ка да се ра ди о из ве шта ји ма не за ви сних те ла, ни-
су за кон ски утвр ђе ни.

Ком плек сност мо дер не др жа ве зах те ва пре ци зну де фи ни ци-
ју уло ге и од но са ме ха ни за ма над зо ра, што ће мо и учи ни ти, кроз 
ана ли зу за кон ског по ло жа ја че ти ри не за ви сна те ла, као и кроз са-
гле да ва ње њи хо вог од но са са На род ном скуп шти ном. Уз по ме ну те 
те о риј ске пре пре ке за од ре ђи ва ње при ро де не за ви сних ре гу ла тор-
них те ла, из бор ин сти ту ци ја по год них за ана ли зу је до дат но оте жа-
ла не пре ци зна ре гу ла ти ва и још увек не до вољ но раз ви је на прак са 
по сло ва ња ових ор га на. Због то га, про блем је од ре ди ти та чан број 
ових ин сти ту ци ја у Ср би ји, а у за ви сно сти од кри те ри ју ма, по је-
ди ни ауто ри на во де да по сто ји ви ше де се ти на ова квих аген ци ја.23) 
На ша ана ли за ће об у хва ти ти че ти ри јав но сти мо жда и нај ви дљи-
ви је не за ви сне ин сти ту ци је, ко је су уз то не што пре ци зни је прав но 
де фи ни са не и чи ји је рад већ дао од ре ђе не ре зул та те, ка ко би на 
та квом узор ку од ре ди ли при ро ду и про бле ме од но са пар ла мен та и 
не за ви сних те ла. 

21) Чл. 55. Исто.
22) Исто.
23) Ми о драг Ра до је вић, „Не за ви сна (ре гу ла тор на) те ла и ин сти ту ци је у Ср би ји“, Српска

политичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 57.



- 94 -

ОДНОСПАРЛАМЕНТАИНЕЗАВИСНИХТЕЛА...ДејанД.Бурсаћ

ЗАШТИТНИКГРАЂАНА

Ин сти ту ци ја ом буд сма на је у Ср би ји уста но вље на За ко ном о 
за штит ни ку гра ђа на из 2005. го ди не, а ње го ва по зи ци ја до дат но је 
осна же на уво ђе њем у Устав. Пр ви ом буд сман име но ван је сре ди-
ном 2007. го ди не, и већ у са мом про це су име но ва ња на и ла зи мо на 
про бле ме са кон сти ту и са њем овог те ла. На и ме, За кон о за штит ни-
ку гра ђа на у за вр шним од ред ба ма на ла же из бор За штит ни ка у ро ку 
од шест ме се ци од сту па ња за ко на на сна гу,24) а го то во дво го ди шње 
кр ше ње овог ро ка ука зу је на очи гле дан про блем у од но су На род не 
скуп шти не пре ма не за ви сним те ли ма.

У све ту се ова ин сти ту ци ја сре ће у два раз ли чи та мо да ли те та: 
ом буд сман ад ми ни стра тив ног ти па – ко ји шти ти гра ђа не од не пра-
вед ног ра да упра ве (енг. Maladministration) и ом буд сман за шти те 
људ ских пра ва. У Ср би ји је на сна зи ком би но ва ни мо дел,25) па та ко 
За штит ник шти ти пра ва гра ђа на и кон тро ли ше рад ор га на др жав не 
упра ве, а по себ но ис тра жу је слу ча је ве у ко ји ма је упра ва сво јим 
по сту па њем или не по сту па њем на ру ши ла људ ска пра ва.

За кон на ла же да За штит ни ка гра ђа на би ра На род на скуп шти-
на, ве ћи ном гла со ва свих по сла ни ка, на ман дат од пет го ди на са 
јед ном мо гућ но шћу по нов ног из бо ра.26) Из бор се вр ши на пред-
лог од бо ра над ле жног за устав на пи та ња, ко ме по тен ци јал не кан-
ди да те пред ла жу по сла нич ке гру пе. С об зи ром на то да се ра ди 
о ор га ну чи ја сна га из ви ре пре све га из мо ћи ауто ри те та (бу ду ћи 
да За штит ник гра ђа на у срп ском си сте му мо же да во ди са мо не-
фор мал ни по сту пак, јер су ње го ве од лу ке нео ба ве зу ју ће при ро де, 
од но сно пре по ру ке), би ло би де ло твор ни је да се За штит ник би ра 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, од но сно да се тра жи по ли тич ки кон-
сен зус ши ри од све га 126 по сла ни ка. Пре утвр ђи ва ња пред ло га за 
из бор, од бор мо же од лу чи ти да одр жи сед ни цу на ко јој ће кан ди-
да ти из не ти сво је ста во ве о уло зи и на чи ну оства ри ва ња функ ци је 
За штит ни ка гра ђа на. По на шем ми шље њу, за ко но да вац је мо рао 
да учи ни ова кву сед ни цу оба ве зном, да би се из бе гла си ту а ци ја у 
ко јој се осо ба на ову, за јед но мла до де мо крат ско дру штво из у зет но 

24) Чл. 39. За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 79/05.
25) На ве де но у: Са ша Јан ко вић, „Ом буд ман – за шти та људ ских пра ва и кон тро ла ад ми ни-

стра ци је“, Владавинаправа–одговорностиконтролавласти, КАС, Бе о град, 2009, 
стр. 40.

26) Чл. 4. За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
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ва жну функ ци ју, би ра без ди рект ног упо зна ва ња чла но ва од бо ра 
са кан ди да том и ње го вим про гра мом. За штит ник гра ђа на има че-
ти ри спе ци ја ли зо ва на за ме ни ка, за ду же на за по је ди не обла сти од 
зна ча ја за рад овог те ла. Ра ди се о за ме ни ци ма за ду же ним за пра ва 
де те та, пра ва на ци о нал них ма њи на, род ну рав но прав ност и пра ва 
осо ба са ин ва ли ди те том, као и за за шти ту пра ва ли ца ли ше них сло-
бо де. За ме ни ке би ра На род на скуп шти на на пред лог са мог За штит-
ни ка, што у прак си зна чи да ом буд сман има сло бо ду да пред ло жи 
и прак тич но иза бе ре свој тим, а то је сва ка ко до бро ре ше ње ко је 
до при но си ефи ка сно сти ове ин сти ту ци је. Раз ре ше ње се оба вља ве-
ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка, на пред лог од бо ра над ле жног 
за устав на пи та ња или јед не тре ћи не по сла ни ка, уз на рав но од го-
ва ра ју ће раз ло ге на ве де не у за ко ну.27) Про бле ма ти чан је ме ђу тим 
члан 10а За ко на о за штит ни ку гра ђа на, ко ји на во ди да „За штит ник 
гра ђа на и за ме ник За штит ни ка гра ђа на не мо гу да ва ти из ја ве по ли-
тич ке при ро де“,28) што је ве о ма ши ро ка и не ја сна де фи ни ци ја ко ја 
оста вља про стор за ар би трар но ту ма че ње раз ло га за раз ре ше ње, а 
са мим тим и за вр ше ње по ли тич ког при ти ска и ути ца ја на не за ви-
сност ом буд сма на.

За штит ник гра ђа на ни је овла шћен да кон тро ли ше рад На род-
не скуп шти не. Са дру ге стра не, он мо же под не ти ини ци ја ти ву за 
из ме ну или до пу ну за ко на и дру гих ака та или чак за до но ше ње 
но вих ака та, што је че сто и чи нио. У то ку 2011. го ди не, За штит-
ник је под нео че тр де сет ини ци ја ти ва: за кључ но са мар том 2012., 
у скуп штин ској про це ду ри је 26 та квих ини ци ја ти ва, је да на ест је 
од ба че но, а са мо три су при хва ће не.29) Та ко ђе, За штит ник мо же да-
ва ти ми шље ње о про пи си ма из сво је над ле жно сти. Што се фи нан-
си ра ња ти че, ова ин сти ту ци ја са ста вља пред лог сред ста ва по треб-
них за на ред ну го ди ну и до ста вља га Вла ди, ко ја га за тим укљу чу је 
у пред лог бу џе та ко ји се ста вља у про це ду ру На род не скуп шти не. 
Још јед на пред ност је у чла ну за ко на ко ји на ла же да је пред сед-
ник На род не скуп шти не ду жан да при ми За штит ни ка гра ђа на на 

27) Члан 12. на ве де ног за ко на на ла же да За штит ник гра ђа на мо же би ти раз ре шен уко ли ко 
не струч но и не са ве сно оба вља функ ци ју; ако оба вља дру гу јав ну функ ци ју или по сту-
па су прот но за ко ну ко јим се уре ђу је спре ча ва ње су ко ба ин те ре са; ако бу де осу ђен за 
кри вич но де ло ко је га чи ни не по доб ним за оба вља ње функ ци је. По след ња став ка та ко-
ђе оста вља про стор сло бод ном ту ма че њу.

28) Чл. 10а, За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
29) Ре до ван го ди шњи из ве штај За штит ни ка гра ђа на за 2011. го ди ну, стр. 169. Из ве штај је 

мо гу ће про на ћи на адре си: http://www.om bud sman.rs/in dex.php/lang-sr_YU/iz ve sta ji/go-
di snji-iz ve sta ji (по след њи пут при сту пље но 15. 07. 2012.)
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ње гов зах тев у ро ку од пет на ест да на,30) а За штит ник има мо гућ-
ност да оба ве сти Скуп шти ну и Вла ду уко ли ко не ки ор ган упра ве 
не по сту пи по ње го вој пре по ру ци. Упра во ов де мо же мо при ме ти ти 
по ку шај за кон ског уре ђи ва ња од но са ом буд сма на и пар ла мен та у 
про це су кон тро ле це ло куп ног си сте ма упра ве. За ко но да вац на жа-
лост не де фи ни ше да ље ко ра ке ко је пред у зи ма На род на скуп шти на 
уко ли ко је За штит ник оба ве сти о не по сту па њу по пре по ру ци. У 
том сми слу, ом буд сман мо же, скре та њем па жње јав но сти и пар ла-
мен та, са мо по ку ша ти да на ве де ор ган упра ве да по сту пи по за ко-
ну – кроз ства ра ње од ре ђе не дру штве не и по ли тич ке кли ме, али не 
и кроз фор мал но на ре ђе ње. Упра во због то га, лич ност ом буд сма на 
мо ра би ти из у зет но углед на и јав но пер ци пи ра на као не у трал на, 
док ње го ва слу жба мо ра ра ди ти тран спа рент но, за ко ни то, од го вор-
но и ефи ка сно.

Из ве штај је нај по у зда ни ји и јав но сти нај ви дљи ви ји на чин ко-
му ни ка ци је из ме ђу За штит ни ка гра ђа на и пар ла мен та. Уз ре до ван 
го ди шњи из ве штај, за штит ник мо же под не ти и низ по себ них из ве-
шта ја, ко ји се обич но ти чу дру штве но ак ту ел них те ма из обла сти 
ра да ом буд сма на у да том тре нут ку. У го ди шњем из ве шта ју, ко ји 
мо ра би ти пре дат у про це ду ру пар ла мен та до 15. мар та на ред не 
го ди не, За штит ник се освр ће на рад у прет ход ном пе ри о ду – ана ли-
зи ра и из но си ак тив но сти сво је кан це ла ри је по обла сти ма од но сно 
ре со ри ма, раз ма тра од нос са др жав ним ор га ни ма и оце њу је њи хов 
рад – и то не са мо фор мал но, већ и у сми слу етич но сти, са ве сно-
сти, не при стра сно сти, струч но сти, по што ва ња до сто јан ства стра-
на ка.31) Ва жан сег мент из ве шта ја чи не пре по ру ке За штит ни ка за 
мо гу ћа за кон ска и дру га по бољ ша ња у ра ду ка ко др жав них ор га на, 
та ко и ње го ве ин сти ту ци је. Фи нан сиј ски из ве штај је та ко ђе укљу-
чен у го ди шњи из ве штај. Ра ни је смо из не ли кри ти ку да је про це ду-
ра раз ма тра ња из ве шта ја За штит ни ка гра ђа на мањ ка во ре гу ли са на, 
што уоста лом ва жи и за оста ла не за ви сна те ла. За кон о За штит-
ни ку гра ђа на са мо уоп ште но на во ди шта би из ве штај тре ба ло да 
са др жи. Ни је дан ре ле ван тан за кон не про пи су је рок за раз ма тра ње 
из ве шта ја, ни ти на ла же по сту па ње у слу ча ју да не за ви сни ор ган не 
под не се из ве штај. Као ни код дру гих не за ви сних те ла, ни је уре ђе-
но по сту па ње по пре по ру ка ма и за кључ ци ма из из ве шта ја, као ни 

30) Чл. 23. За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
31) Сте ван Ли лић, „Пар ла мент, не за ви сни др жав ни ор га ни и те ла, и бор ба про тив ко руп ци-

је у Ср би ји“, НароднаскупштинаРепубликеСрбијеинезависнидржавниоргани/тела, 
УНДП Ср би ја, Бе о град, 2009, стр. 103.
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на чин њи хо вог спро во ђе ња. За кон о за штит ни ку гра ђа на (чл. 41)32) 
и За кон о На род ној скуп шти ни (чл. 58)33) на ла жу да се у По слов ни-
ку од ре ди на чин по сту па ња по под не том из ве шта ју, али По слов ник 
то не чи ни. Та ко ђе, исти члан За ко на о На род ној скуп шти ни на во-
ди да ће По слов ник по бли же од ре ди ти на чин оства ри ва ња од но-
са из ме ђу пар ла мен та и дру гих др жав них ор га на, ма да По слов ник 
про пу шта то да учи ни пре ци зни је у по гле ду не за ви сних те ла, ре гу-
ли шу ћи са мо на чин из бо ра и пред ла га ња за из бор функ ци о не ра – 
што је уства ри ма те ри ја већ ре гу ли са на ма тич ним за ко ни ма, а са мо 
по но вље на у По слов ни ку.

На осно ву ви ђе ног, мо же мо за кљу чи ти да ова ма те ри ја у Ср-
би ји но си са со бом број не нор ма тив не не до стат ке ко ји, за јед но са 
мањ ка во сти ма тех нич ке и по ли тич ке при ро де, угро жа ва ју чи тав 
кон цепт кон тро ле вла сти пу тем не за ви сних ре гу ла тор них те ла. Ка-
да го во ри мо о не до ста ци ма по ли тич ке при ро де, пре све га се ис ти-
че тзв. „не до ста так по ли тич ке во ље“, ко ји се огле да у окле ва њу да 
се не за ви сна те ла пра вил но оспо со бе и да им се омо гу ћи нео ме тан 
рад. Та кав при мер на ла зи мо у ак ту ел ном од но су пре ма ин сти ту ци-
ји За штит ни ка гра ђа на. На и ме, за кон на ла же да по сту пак за из бор 
За штит ни ка от поч не нај ка сни је шест ме се ци пре ис те ка ман да та 
прет ход ном ом буд сма ну.34) На род на скуп шти на ни је по кре ну ла 
по сту пак до са мог тре нут ка ис те ка ман да та (јул 2012. го ди не), а 
оду го вла че њу је зна чај но до при не ла и ин сти ту ци о нал на па у за ко ја 
ну жно на сту па у пред из бор ном и по сти збор ном пе ри о ду. У ова квој 
си ту а ци ји ипак, фор мал но оправ да ње не по сто ји, јер је скуп шти ни 
оста вљен до во љан рок (шест ме се ци) да по кре не по сту пак и иза-
бе ре но вог За штит ни ка гра ђа на, не сма њу ју ћи на тај на чин ни во 
за шти те пра ва гра ђа на у да том пе ри о ду. Та ко ђе, сам ом буд сман је 
ви ше пу та упо зо ра вао пар ла мент и јав ност о по тре би по кре та ња 
про це ду ре у на ве де ном ро ку.35) Ра ни је смо уста но ви ли да, због не-
мо гућ но сти да во ди фор мал ни по сту пак, ово не за ви сно те ло сво ју 
сна гу цр пи из ин те гри те та и јав не пер цеп ци је ин сти ту ци је, та ко да 
ће се си ту а ци ја у ко јој ће ин сти ту ци ју во ди ти „вр ши лац ду жно сти“ 
ну жно од ра зи ти на  до стиг ну ти сте пен за шти те пра ва гра ђа на.

32) За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
33) За кон о На род ној скуп шти ни, СлужбенигласникРС, бр. 9/10.
34) Чл. 4. За кон о за штит ни ку гра ђа на, СлужбенигласникРС, бр. 54/07.
35) Ви де ти: „Шта за штит ник гра ђа на за ме ра по сла ни ци ма“, Политика, 15. 03. 2012. Текст 

на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Dru stvo/Sta-za stit nik-gra dja na-za me ra-po sla ni ci ma.
lt.html, по след њи пут при сту пље но 15. 07. 2012. 
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Упр кос свим по те шко ћа ма, мо же мо ви де ти по раст по ве ре ња 
гра ђа на у ин сти ту ци ју За штит ни ка. У од но су на 2010. го ди ну, у 
2011. је ово те ло при ми ло 37,41% ви ше при ту жби гра ђа на, а сли-
чан по раст се ви ди и у бро ју гра ђа на при мље них на раз го вор, као 
и у бро ју оба вље них те ле фон ских раз го во ра са стран ка ма,36) што 
да је на зна ча ју овој ин сти ту ци ји и по ка зу је ње ну ва жност у про це-
су кон со ли да ци је де мо кра ти је. Ако упо ре ди мо ове по дат ке са прет-
ход ним го ди на ма, мо же мо ре ћи да се јав на пер цеп ци ја овог те ла 
кон стант но по бољ ша ва. Ипак, као што и сам За штит ник сма тра: 
„...ти по ма ци ни су ни из да ле ка до вољ ни да би пре вла да ли не за-
до вољ ство гра ђа на ко је иза зи ва ју не за ко ни то сти и не пра вил но сти 
ко је се на мно гим ме сти ма ис по ља ва ју кроз ко руп ци ју, пар ти ја ше-
ње, не до го вор ност, нео р га ни за ци ју, не струч ност и не за ин те ре со-
ва ност за оба вља ње јав них по сло ва и вр ше ње јав них овла шће ња 
пре ма гра ђа ни ма у скла ду са сло вом и ду хом за ко на“.37) Си гур но да 
ни при ка за ни од нос вла де и пар ла мен та пре ма овој ин сти ту ци ји не 
до при но се за до вољ ству гра ђа на и њи хо вом по ве ре њу у по ли тич ки 
си стем у це ли ни.

ПОВЕРЕНИКЗАИНФОРМАЦИЈЕОДЈАВНОГЗНАЧАЈА
ИЗАШТИТУПОДАТАКАОЛИЧНОСТИ

Тран спа рент ност пред ста вља јед ну од осно ва од го вор но сти 
и до брог упра вља ња. Гра ђа ни, као но си о ци су ве ре ни те та у де мо-
крат ским др жа ва ма, има ју пра во да бу ду упо зна ти са свим ре ле-
вант ним чи ње ни ца ма ко је се ти чу упра вља ња др жав ним по сло ви-
ма. У том сми слу, ства ра ње на ци о нал не ин сти ту ци је ко ја ре гу ли ше 
и кон тро ли ше ову област пред ста вља по ку шај др жа ве да се из бо ри 
са про бле мом тран спа рент но сти и у крај њој ли ни ји од го вор но сти 
иза бра них ели та. Ср би ја ни је из у зе так: 2004. је до не сен За кон о 
сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, ко ји уво-
ди По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и де фи ни ше га 
као са мо ста лан др жав ни ор ган, не за ви сан у вр ше њу сво је ду жно-
сти.38) Због ме ђу на род них оба ве за на ше зе мље (пре све га у про це су 

36) Ста ти сти ка из: Ре до ван го ди шњи из ве штај За штит ни ка гра ђа на за 2011. го ди ну, стр. 7. 
Из ве штај је мо гу ће про на ћи на адре си: http://www.om bud sman.rs/in dex.php/lang-sr_YU/
iz ve sta ji/go di snji-iz ve sta ji (по след њи пут при сту пље но 15. 07. 2012.)

37) Исто, стр. 6.
38) Чл. 1. За кон о сло бод ном при сту пу ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, Службенигла

сникРС, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10.
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европ ских ин те гра ци ја – као је дан од пред у сло ва за пот пи си ва ње 
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу; али и пре ма Са ве ту 
Евро пе),39) По ве ре ни ку су За ко ном о за шти ти по да та ка о лич но-
сти из 2008. го ди не при до да те но ве над ле жно сти. Иако је ства ра-
ње нор ма тив ног окви ра за за шти ту по да та ка о лич но сти по зи тив-
но, сма тра мо да је од лу ка да се ова област по ве ри већ по сто је ћој 
ин сти ту ци ји По ве ре ни ка зна чај но угрозилa сте пен за шти те пра ва 
гра ђа на; бу ду ћи да је По ве ре ник и до та да ра дио са огра ни че ним 
ре сур си ма. Ефи ка сни је, али ве ро ват но и ску пље ре ше ње би об у-
хва та ло ства ра ње још јед ног не за ви сног те ла, ко је би се ба ви ло ис-
кљу чи во за шти том по да та ка о лич но сти.

По ве ре ни ка би ра На род на скуп шти на на пред лог од бо ра над-
ле жног за ин фор ми са ње. По ве ре ник има пра во на два ман да та у 
тра ја њу од се дам го ди на, што је знат но ду же од тра ја ња ман да та 
На род не скуп шти не. Ова кво ре ше ње мо же се по ка за ти као до бро 
у кон тек сту ета бли ра ња ин сти ту ци је и ње не не за ви сно сти, као и 
ства ра ња кон ти ну и те та ра да и по ди за ња све сти гра ђа на о зна ча ју 
те ма ко ји ма се овај ор ган ба ви.40) Слич но као и у слу ча ју За штит-
ни ка гра ђа на, по ве ре ник мо же би ти раз ре шен, а тај по сту пак по-
кре ће тре ћи на по сла ни ка уз од го ва ра ју ће раз ло ге. По ве ре ник мо же 
би ти раз ре шен ве ћи ном гла со ва на род них по сла ни ка, што је, као 
и у слу ча ју ом буд сма на, ре ше ње на ко је има мо озбиљ не за мер ке у 
по гле ду оси гу ра ва ња ауто ри те та, али и не за ви сно сти ин сти ту ци је. 
Ква ли фи ко ва на ве ћи на би би ла си гур ни је ре ше ње, ко је би оси гу-
ра ло кон стан тан из бор лич но сти око ко је не ће би ти по ли тич ких 
по ле ми ка и чи ја не при стра сност би би ла оли че на у ши ро ком по ли-
тич ком кон сен зу су; а исто та ко би и ума њи ла мо гућ ност за вр ше ње 
по ли тич ких при ти са ка на иза бра ну лич ност. Ак ту ел ни по ве ре ник 
је би ран 2004. го ди не, а овај из бор је по твр ђен на кон до но ше ња 
Уста ва, 2007. го ди не. Дру ги ман дат По ве ре ник је до био у де цем бру 
2011. го ди не.

Слич но сти од но са На род не скуп шти не са За штит ни ком гра-
ђа на и По ве ре ни ком су број не. Пар ла мент би ра два за ме ни ка По-
ве ре ни ка на ње гов пред лог; По ве ре ник не ма над ле жно сти над На-
род ном скуп шти ном; а та ко ђе под но си го ди шњи из ве штај и дру ге 

39) Ви де ти: Чл. 81. Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, СлужбенигласникРС – 
међународниуговори,бр. 83/08.

40) Ро до љуб Ша бић, „По ло жај по ве ре ни ка за ин фор ма ци је“, НароднаскупштинаРепубли
кеСрбијеинезависнидржавниоргани/тела, УНДП Ср би ја, Бе о град, 2009, стр. 127-
130. 
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из ве шта је по по тре би. У том сми слу, по хва ле и кри ти ке на ра чун 
нор ма тив них ре ше ња у овом слу ча ју су иден тич не као у слу ча ју 
ом буд сма на, те их не ма по тре бе по на вља ти. Оно што тре ба ис та ћи 
је сте да По ве ре ник, за раз ли ку од За штит ни ка, има мо гућ ност да 
во ди фор мал ни по сту пак у слу ча ју кр ше ња за ко на, те да не мо ра 
ну жно да се осла ња на по ли тич ку по др шку пар ла мен та и јав но сти 
да би при мо рао од ре ђе ни ор ган упра ве на по што ва ње за ко на, што 
зна чај но ре лак си ра ње гов од нос са скуп шти ном, по себ но у про це-
су кон тро ле ег зе ку ти ве. 

ДРЖАВНАРЕВИЗОРСКАИНСТИТУЦИЈА

За да так овог не за ви сног те ла, осно ва ног 2005. го ди не За ко ном 
о др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, је сте ре ви зи ја фи нан сиј ских 
из ве шта ја и кон тро ла по сло ва ња су бје ка та ре ви зи је. Фи нан сиј ска 
кон тро ла, од но сно кон тро ла рас по ла га ња бу џет ским нов цем, чи ни 
јед ну од кључ них прет по став ки од го вор не из вр шне вла сти. По сто-
ја ње ове ин сти ту ци је оправ да ва ка ко прав на, та ко и еко ном ска ло-
ги ка: по сто ји по тре ба за спре ча ва њем ко руп ци је и обез бе ђи ва њем 
ефи ка сног, еко но мич ног и тран спа рент ног рас по ла га ња нов цем 
гра ђа на.

За кон ре гу ли ше ор га ни за ци о не прин ци пе Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је: њу чи не пред сед ник, пот пред сед ник, са вет, ре ви зор-
ске слу жбе и пра те ће слу жбе. Са вет има се дам чла но ва ко је би ра 
и раз ре ша ва На род на скуп шти на. Скуп шти на та ко ђе би ра и пред-
сед ни ка са ве та, ко ји је ујед но и пред сед ник Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је и Ге не рал ни др жав ни ре ви зор. Пред сед ник мо же би ти 
би ран два пу та на ман дат од по пет го ди на, док са вет мо же да иза-
бе ре про ста скуп штин ска ве ћи на. Ини ци ја ти ву за раз ре ше ње чла на 
са ве та мо же да под не се над ле жни од бор или све га два де сет на-
род них по сла ни ка, па су по је ди ни ауто ри пра вил но при ме ти ли да 
ова кво ре ше ње оста вља про стор за вр ше ње по ли тич ког ути ца ја на 
ре ви зор ску ин сти ту ци ју.41)

Бу џет ско пра во пар ла мен та об у хва та усва ја ње и кон тро лу из-
вр ше ња бу џе та,42) сто га је ну жно оства ри ти ма кар ми ни мал ну ком-

41) Ова кво ре ше ње је кри ти ко ва но у: Ми о драг Ра до је вић, „Не за ви сна (ре гу ла тор на) те ла и 
ин сти ту ци је у Ср би ји“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о-
град, бр. 4/2010, стр. 67.

42) Ве ра Ле ко, Финансијскоправо, УДГ Под го ри ца, 2010, стр. 43.
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пле мен тар ност у ра ду из ме ђу На род не скуп шти не и ре ви зо ра. Та ко 
го во ре ћи, основ ни за да так ре ви зо ра је да утвр ди да ли се бу џет ска 
сред ства тро ше у скла ду са за ко ном и да о то ме оба ве сти пар ла-
мент и јав ност. У ту свр ху, Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја под-
но си скуп шти ни го ди шњи из ве штај о ра ду, по себ не из ве шта је у то-
ку го ди не, као и из ве штај о ре ви зи ји бу џе та.43) На род на скуп шти на 
раз ма тра пред лог за вр шног ра чу на тек по при ба вља њу ми шље ња 
ре ви зо ра. Го ди шњи про грам ре ви зи је об у хва та бу џет ре пу бли ке, 
ор га не оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, од го ва ра ју ћи број је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве, На род ну бан ку Ср би је и од го ва ра ју ћи број 
јав них пред у зе ћа и дру гих бу џет ских ко ри сни ка. Ме ђу тим, огра-
ни че ни ре сур си зна чај но ума њу ју спо соб ност ове ин сти ту ци је да 
ис пу ни про грам ре ви зи је. Та ко је у 2010. го ди ни из вр ше на ре ви-
зи ја го ди шњих фи нан сиј ских из ве шта ја се дам ми ни стар ста ва, два 
ор га на у са ста ву вла де (Упра ве ца ри на и По ре ске упра ве), Ауто-
ном не по кра ји не Вој во ди не, два на ест је ди ни ца ло кал не са мо у пра-
ве, де вет јав них пред у зе ћа, На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и 
На род не бан ке Ср би је. Уко ли ко узме мо у об зир да, пре ма не ким 
про це на ма,44) у Ср би ји има ви ше од осам хи ља да су бје ка та ре ви-
зи је, мо же мо да за кљу чи мо да по сто ји огро ман јаз из ме ђу укуп не 
су ме др жав них су бје ка та под ло жних ре ви зи ји и ре ал них мо гућ но-
сти Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је. Про блем је још ве ћи ка да 
са гле да мо обим су бје ка та ко ји рас по ла жу др жав ним нов цем без ре-
ви зи је, јер је област без фи нан сиј ске кон тро ле мно го стру ко ве ћа од 
ма лог де ла др жав ног апа ра та ко ји ре ви зор успе ва да кон тро ли ше.

Дру ги ве ли ки про блем на ла зи мо у са мом про це су кон сти ту-
и са ња овог не за ви сног те ла. На и ме, иако је ма тич ни за кон до нет 
још 2005. го ди не, пре ко ра че ни су сви ро ко ви за фор ми ра ње ин сти-
ту ци је, па је она по че ла са ра дом тек 2009. По но во на и ла зи мо на 
про блем тзв. „по ли тич ке во ље“, што је на ро чи то ин ди ка тив но ка-
да ви ди мо да је за стој у про це су фор ми ра ња ин сти ту ци је, ко ји је 
у јед ном пе ри о ду тра јао ви ше од го ди ну да на, иза зван ти ме што 
скуп шти на ни је по твр ди ла по слов ник о ра ду Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је – што је био фор ма лан услов за по че так ра да.45)

43) Чл. 43. За кон о Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји,СлужбенигласникРС, бр. 36/10.
44) По да так из тек ста: „Чу де сни свет др жав не ка се“, Време, бр. 988, 10. де цем бар 2009.
45) „Вла да кри ва за то што др жав ни ре ви зор не ра ди“, Политика, 13. 01. 2009. Ви де ти: 

http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Eko no mi ja/Vla da-kri va-za-to-shto-dr zav ni-re vi zor-ne-ra di.
lt.html, при сту пље но 15. 07. 2012.
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Та ко ђе, рад ин сти ту ци је до дат но оп те ре ћу је ком пли ко ва на 
област ко јом се ба ви, па је, уз ве ли ке ре сур се и ну жност ви со ке 
спе ци ја ли за ци је ње них слу жби, по треб но има ти и ја сан нор ма-
тив ни оквир у ма те ри ји ре ви зи је, ка кав у Ср би ји не по сто ји. Као 
при мер ове прав не не ус кла ђе но сти мо же мо на ве сти по да так да је 
Ср би ја јед на од рет ких др жа ва у Евро пи у ко јој не по сто ји уре ђе на 
еви ден ци ја др жав не имо ви не, ко ја би ина че тре ба ла да бу де пред-
мет бу џет ске кон тро ле.46)

Ко нач но, про бле ма ти чан је и од нос пре ма ре зул та ти ма ре ви зи-
је. Др жав ни ре ви зор је по чет ком ове го ди не под нео 101 пре кр шај ну 
при ја ву про тив 143 од го вор не осо бе због не на мен ског тро ше ња бу-
џет ских сред ста ва за 2010. го ди ну.47) Ре ви зор ина че по за ко ну има 
пра во да под но си кри вич не и пре кр шај не при ја ве, а ни је дан дру ги 
др жав ни ор ган не ма спољ ни ути цај на од ре ђи ва ње вр сте и ни воа 
ре ви зи је. Па ипак, број ни функ ци о не ри про тив ко јих су под не те 
при ја ве су у јав ним на сту пи ма ре а го ва ли не при ме ре но, уру ша ва-
ју ћи на тај на чин ауто ри тет и зна чај ка ко др жав не ре ви зи је, та ко и 
це ло куп ног си сте ма кон тро ле из вр шне вла сти. Та ко ђе, је дан број 
при ја ва ко је је ре ви зор под нео ра ни је (2010. го ди не) је за ста рео, 
што по ка зу је лош од нос суд ског си сте ма и сла бу ко ор ди на ци ју из-
ме ђу кон трол них и суд ских ме ха ни за ма, што на ду ге ста зе оте жа ва 
кон со ли да ци ју де мо крат ског си сте ма.

Мо же мо за кљу чи ти да су за ко ном по ста вље ни ре ла тив но ви-
со ки стан дар ди не за ви сно сти ове ин сти ту ци је, али да по сто је зна-
чај ни про бле ми са њи хо вим по што ва њем, укљу чу ју ћи ту и од нос 
су бје ка та вла сти пре ма Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји као не-
за ви сном те лу, због че га је озбиљ но угро жен кон цепт ре ви зи је и 
бу џет ске кон тро ле, а са мим тим и кон цепт од го вор не вла сти у це-
ло сти.

АГЕНЦИЈАЗАБОРБУПРОТИВКОРУПЦИЈЕ

Ан ти ко руп циј ске аген ци је су ре ла тив но но ва по ја ва ка да го во-
ри мо о не за ви сним др жав ним те ли ма. Њи хов раз вој по ве зу је се са 
мањ ком по ве ре ња гра ђа на у ин сти ту ци је, пре све га због не а жур-

46) Са оп ште ње Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 10. 
03. 2010. 

47) Ви де ти: „То ми ци Ми ло са вље ви ћу 12 пре кр шај них при ја ва“, Политика, 20. 02. 2012. 
До ступ но на: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Eko no mi ja/To mi ci-Mi lo sa vlje vi cu-12-pre kr-
saj nih-pri ja va.lt.html, по след њи пут при сту пље но 15. 07. 2012.
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но сти ту жи ла шта ва, ни ског кре ди би ли те та из вр шних и суд ских 
ор га на и јав не пер цеп ци је ра ши ре но сти ко руп ци је.48) Обич но се 
ра ди о спе ци ја ли зо ва ним ин сти ту ци ја ма не за ви сним од по ли тич-
ког ути ца ја, чи је је де ло ва ње усме ре но на су зби ја ње узро ка и ма-
ни фе ста ци ја ко руп ци је, кроз пре вен тив но де ло ва ње, обра зо ва ње и 
ре пре си ју. Ре зул та ти у бор би про тив ко руп ци је умно го ме за ви се 
и од овла шће ња аген ци је. Нај ве ће ре зул та те ова те ла по сти гла су 
у Хонг Кон гу и Син га пу ру, где су им да та ве ли ка ис тра жна овла-
шће ња и где иза бра ни функ ци о не ри и дру ги вла ди ни слу жбе ни ци 
не ма ју иму ни тет за ко руп ци ју, ко ја се ина че сма тра те шким кри-
вич ним де лом.49)

Ср би ја од 2000. го ди не пре у зи ма пр ве ин сти ту ци о нал не и за-
кон ске про ме не за рад су зби ја ња ко руп ци је. Фор ми ран је Са вет за 
бор бу про тив ко руп ци је и Од бор за ре ша ва ње о су ко бу ин те ре са, 
а усво јен је и низ ан ти ко руп циј ских за ко на (о јав ним на бав ка ма, 
фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, до ступ но сти ин фор ма ци ја и 
слич но). Ко нач но, 2005. го ди не усво је на је На ци о нал на стра те ги ја 
за бор бу про тив ко руп ци је ко јом је пред ви ђе но фор ми ра ње Аген-
ци је. За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је50) до нет је 2008. 
го ди не, а при ме њу је се од 1. ја ну а ра 2010. Аген ци ја је пре у зе ла по-
сло ве Од бо ра за ре ша ва ње о су ко бу ин те ре са, док је Са вет за бор бу 
про тив ко руп ци је на ста вио да функ ци о ни ше као са ве то дав но те ло 
при Вла ди Ср би је.51)

За кон де фи ни ше Аген ци ју као са мо ста лан и не за ви сан др жав-
ни ор ган од го во ран На род ној скуп шти ни.52) Ор га ни Аген ци је су 
од бор и ди рек тор. Од бор Аген ци је има де вет чла но ва, ко је би ра 
пар ла мент на пе ри од од че ти ри го ди не, а пра во пред ла га ња има ју 
Пред сед ник Ре пу бли ке, Вла да, Ад ми ни стра тив ни од бор На род не 
скуп шти не, Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја, Вр хов ни ка са ци о ни 
суд, За штит ник гра ђа на и По ве ре ник (до го во ром), удру же ња но ви-
на ра, адво кат ска ко мо ра и Со ци јал но-еко ном ски са вет. Од бор за-

48) Су зан Ро уз – Еј кер ман,Корупцијаивласт:узроци,последицеиреформа, Бе о град, Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, 2007.

49) Че до мир Чу пић, „Си стем ска ко руп ци ја“, Политичкиживот, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, бр. 2/2011, стр. 41-42.

50) Мо ра мо на гла си ти да сам на зив овог ак та (За кон о аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је) 
ни је аде ква тан, бу ду ћи да за кон уре ђу је мно го ши ру област од са ме Аген ци је.

51) Сти че се ути сак да јав ност ни је нај бо ље упо зна та са раз ли ком из ме ђу Аген ци је и Са ве-
та и  са њи хо вим спе ци фич ним овла шће њи ма и уло гом.

52) Чл. 3. За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, СлужбенигласникРС, бр. 97/08, 
53/10, 66/11.
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тим би ра ди рек то ра и то на јав ном кон кур су. Ова кав на чин из бо ра 
оси гу ра ва ви со ку не у трал ност ка ко ди рек то ра, та ко и це ло куп не 
ин сти ту ци је.

На осно ву ана ли зе чла на 5. За ко на, ко ји од ре ђу је над ле жно сти 
Аген ци је, мо же мо ре ћи да су за да ци ста вље ни пред ову ин сти ту-
ци ју ши ро ко по ста вље ни, по себ но ако узме мо у об зир чи ње ни цу 
да је, као и у слу ча ју оста лих не за ви сних те ла, до шло до ка шње-
ња са ро ко ви ма за фор ми ра ње и про бле ма са из два ја њем сред ста ва 
за функ ци о ни са ње Аген ци је. Аген ци ја, по овом чла ну, вр ши низ 
по сло ва: од пра ће ња спро во ђе ња На ци о нал не стра те ги је за бор бу 
про тив ко руп ци је, ре ша ва ња о су ко бу ин те ре са, во ђе ња ре ги стра 
имо ви не функ ци о не ра, кон тро ле фи нан си ра ња по ли тич ких су бје-
ка та, из ри ца ња кон крет них ме ра при по вре ди за ко на, об ја вљи ва ња 
пре по ру ка и по кре та ња ини ци ја ти ва за раз ре ше ње функ ци о не ра, 
па све до за ко но дав них ини ци ја ти ва, пре вен ти ве, обу ке, по ди за ња 
јав не све сти и дру гих еду ка тив них ме ра.53)

Као што је слу чај са оста лим не за ви сним те ли ма, Аген ци ја 
под но си На род ној скуп шти ни го ди шњи из ве штај и по себ не из ве-
шта је. У из ве шта ју за 2011. го ди ну, Аген ци ја је скуп шти ни из не ла 
низ пре по ру ка ко ји ма би се по бољ шао њен рад и не за ви сност, а 
исто та ко и су зби ле мо гућ но сти за ко руп ци ју у Ср би ји. Ипак, као 
и у већ по ме ну тим слу ча је ви ма, пар ла мент не по се ду је фор мал-
ну про це ду ру за при ме ну и пра ће ње спро во ђе ња пре по ру ка, та ко 
да овај део из ве шта ја мо же вр ло ла ко да оста не са мо „спи сак ле-
пих же ља“; иако је прет ход не го ди не На род на скуп шти на упра во 
на пре по ру ку Аген ци је до не ла но ви За кон о фи нан си ра њу по ли-
тич ких ак тив но сти,54) а из ме ње но је још не ко ли ко за ко на ка ко би 
се ускла ди ли са За ко ном о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је.55) 
За ни мљи во је да се у из ве шта ју кон ста ту је да ни На род на скуп-
шти на ни Вла да ни су при хва ти ле про шло го ди шњу пре по ру ку о 
уво ђе њу оба ве зних обу ка о ети ци и ин те гри те ту за функ ци о не ре 
и за по сле не у ор га ни ма јав не вла сти, што сва ка ко под ри ва пре вен-
тив но-обра зов ну функ ци ју Аген ци је.

53) Чл. 5. Исто.
54) Са дру ге стра не, ре гу ли са ње ове обла сти је та ко ђе пред ста вља ло оба ве зу у про це су 

европ ских ин те гра ци ја, што је и на гла ше но у Из ве шта ју Европ ске ко ми си је о на прет ку 
Ср би је за 2010. го ди ну. Serbia2010ProgressReport, Brus sels, 9 No vem ber 2010, SEC 
(2010) 1330, стр. 11.

55) Ра ди се о За ко ну о здрав стве ној за шти ти и За ко ну о адво ка ту ри. Ви де ти: Го ди шњи из-
ве штај о ра ду Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је за 2011. го ди ну, стр. 19. Из ве штај 
до сту пан на: http://www.acas.rs/sr_cir/com po nent/con tent/ar tic le/229.html , по след њи пут 
при сту пље но 15. 07. 2012.
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Је дан од до га ђа ја ко ји је по слу жио као ин ди ка тор про бле ма у 
од но су из вр шне и за ко но дав не вла сти пре ма Аген ци ји био је слу-
чај тзв. „ду плих функ ци ја“. На и ме, пре по ру ке Аген ци је су на ла га-
ле ли ци ма ко ја су вр ши ла две или ви ше не спо ји вих функ ци ја да се 
од рек ну про бле ма тич них по зи ци ја. За не мар љив број функ ци о не ра 
је то са мо вољ но учи нио, да би се 2010. го ди не де сио прав ни пре се-
дан: за кон је из ме њен и функ ци о не ри ма је до зво ље но за др жа ва ње 
ду плих функ ци ја. По га же ни су устав ни прин ци пи по де ле вла сти, 
за бра не су ко ба ин те ре са и јед на ко сти пред за ко ном, а крат ко трај-
ни по ли тич ки ин те рес је пре вла дао над ло ги ком прав не др жа ве.56) 
Слу чај „ду плих функ ци ја“ све до чи о ста њу по ли тич ке во ље у бор-
би про тив ко руп ци је; а сим бо лич но и о уло зи не за ви сних те ла у 
Ср би ји, ко је по ли тич ке ели те пре ви де као „ну жно зло“, нео п ход-
но да би се фор мал но ис пу ни ле ме ђу на род не оба ве зе, не го као су-
штин ско ору ђе у бор би за ус по ста вља ње вла да ви не пра ва.

***

Упо ред на ана ли за не ко ли ко за ко на о не за ви сним те ли ма на ве-
ла нас је да уочи мо по је ди на оп шта ме ста и до не се мо за кључ ке о 
од но су На род не скуп шти не и ових ор га на. На и ме, пар ла мент, осим 
што до но си за ко не ко ји ма се не за ви сна те ла осни ва ју и овла шћу ју, 
вр ши и име но ва ња, из бор и раз ре ше ња функ ци о не ра. Ука за ли смо 
на мањ ка во сти ко је се ја вља ју при из бо ру или раз ре ше њу по је ди-
них функ ци о не ра, а ко је је по треб но ис пра ви ти ка ко би се по сти гла 
и очу ва ла пот пу на не за ви сност ових ин сти ту ци ја. Тај про цес сва-
ка ко укљу чу је тра же ње ши рег по ли тич ког кон сен зу са при из бо ру, 
као и оте жа ва ње раз ре ше ња по по ли тич кој ли ни ји. Скуп шти на та-
ко ђе при ма го ди шње и по себ не из ве шта је, а у не ким слу ча је ви ма 
и го ди шње про гра ме ра да. По је ди на не за ви сна те ла има ју мо гућ-
ност за ко но дав не ини ци ја ти ве или да ва ња пред ло га и ми шље ња у 
ве зи са за ко ни ма. Ко нач но, пар ла мент се бри не за фи нан си ра ње 
не за ви сних те ла кроз сво ју бу џет ску функ ци ју. На гла ша ва мо да ни 
у јед ном од ана ли зи ра них про пи са ни је до вољ но ис так нут зна чај 
пар ла мен тар них од бо ра у оства ри ва њу ко му ни ка ци је из ме ђу пар-
ла мен та и не за ви сних те ла. Од бо ри, бу ду ћи да се ра ди о спе ци ја-
ли зо ва ним те ли ма На род не скуп шти не ко ја сво јим те мат ским од-
ре ђе њи ма нај че шће пра те рад ми ни стар ста ва, има ју ве ли ки зна чај 

56) Из: Ми о драг Ра до је вић, „Не за ви сна (ре гу ла тор на) те ла и ин сти ту ци је у Ср би ји“, Срп
скаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 61.
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у оства ри ва њу кон тро ле над ег зе ку ти вом. У том сми слу, њи хо ва 
струч ност, али и ка па ци те ти за одр жа ва ње ди рект ног кон так та са 
не за ви сним те ли ма, као и за оства ри ва ње по не кад нео п ход не тај-
но сти у ра ду, мо гу да бу ду од нео бич ног зна ча ја. Упр кос то ме, у 
на шем за ко но дав ству је за сад про пу ште на при ли ка да се ови по-
тен ци ја ли ис ко ри сте у свр ху оства ри ва ња ја чег си сте ма кон тро ле 
вла сти.

По слов ник На род не скуп шти не на ла же да се на сед ни ца ма 
над ле жних од бо ра рас пра вља о из ве шта ји ма не за ви сних те ла.57) 
Од бор мо же да од би је из ве штај и пре по ру чи скуп шти ни по кре та-
ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти функ ци о не ра.58) Та кво 
ре ше ње, иако пред ста вља вид кон тро ле над не за ви сним те ли ма, 
још јед ном по ка зу је да ни је до вољ но па жње по све ће но раз у ме ва-
њу спе ци фич не при ро де ових те ла, та ко да се – у овом слу ча ју – на 
њи хо ву не за ви сност мо же ути ца ти под за кон ским ак том скуп штин-
ског од бо ра, ко ји че сто мо же да до не се јед но ци френ број по сла ни-
ка. Ис пра ван на чин ре гу ли са ња кон тро ле над не за ви сним те ли ма 
би укљу чио пре ци зно де фи ни са ње про це ду ре под но ше ња и раз ма-
тра ња из ве шта ја не за ви сних ор га на, ко је би пар ла мент ана ли зи рао 
на оба ве зним сед ни ца ма. Као што смо ви де ли, На род на скуп шти на 
у пле ну у му не ма про пи са ну оба ве зу да раз ма тра из ве шта је не за ви-
сних те ла (осим ка да се ра ди о из ве шта ји ма Др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је), а рок за по сту па ње у слу ча ју не под но ше ња из ве шта-
ја та ко ђе ни је утвр ђен. Слич но, ни је уре ђе но да ље по сту па ње од-
бо ра и пар ла мен та у слу ча ју пре по ру ка и за кљу ча ка не за ви сног 
те ла, а не по сто је ни уре ђе ни ме ха ни зми за њи хо во спро во ђе ње. 
Ре ше ње овог про бле ма, осим на рав но пре ци зни је за кон ске ре гу ла-
ти ве, мо же да укљу чи фор ми ра ње по себ ног скуп штин ског од бо ра 
за над зор вла де или за ко му ни ка ци ју за не за ви сним те ли ма. Ова кво 
те ло би би ло за ду же но за сва ко днев ну ко му ни ка ци ју пар ла мен та и 
не за ви сних те ла, над зор над не за ви сним те ли ма, али и за ко ор ди-
на ци ју и пра ће ње на прет ка у спро во ђе њу пре по ру ка из из ве шта ја. 
На тај на чин ства ра се ко хе рен тан си стем кон тро ле над ег зе ку ти-
вом у ко ме пар ла мент и не за ви сни ор га ни де лу ју ком пле мен тар но 
и ефи ка сно.

На ви ше ме ста иден ти фи ко ва ли смо „не до ста так по ли тич-
ке во ље“ као кључ ни про блем у од но су пар ла мен та, али и вла де, 

57)  Чл. 237. По слов ник На род не скуп шти не, СлужбенигласникРС, Бе о град, бр. 52/10.
58) Исто.
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пре ма не за ви сним те ли ма. У су шти ни, не до ста так по ли тич ке во ље 
се од но си на си ту а ци је у ко ји ма не по сто ји фор мал на пре пре ка за 
ре ша ва ње од ре ђе ног про бле ма, али се ре ше ње ипак про лон ги ра и 
оте жа ва због сво је вр сног не ма ра, не бри ге или пар ти ку лар них ин-
те ре са од ре ђе них по ли тич ких ели та. У том сми слу, очи гле дан при-
мер је сво је вр стан за стој у фор ми ра њу го то во сва ке не за ви сне ин-
сти ту ци је у Ср би ји, где је код из ме ђу до но ше ња ма тич них за ко на и 
фор ми ра ња ин сти ту ци ја пре кр шен сва ки за кон ски рок за по че так 
ра да, нај че шће због ка шње ња пар ла мен та у из бо ру функ ци о не ра 
не за ви сних те ла. У та квој си ту а ци ји обич но се ства рао ви ше го ди-
шњи ин сти ту ци о нал ни ва ку ум ко ји сва ка ко ни је до при нео бо љој 
кон тро ли из вр шне вла сти, а у крај њој ли ни ји озбиљ но је угро зио 
уста вом и за ко ни ма га ран то ва ни сте пен за шти те пра ва гра ђа на. 
Да кле, нео п ход но је по сти ћи оп шти дру штве ни и по ли тич ки кон-
сен зус у ко ме би се ду го роч на кон со ли да ци ја де мо крат ских ин сти-
ту ци ја ста ви ла на пр во ме сто. У кон крет ном слу ча ју не за ви сних 
те ла, то би укљу чи ло ели ми на ци ју не по треб них ка шње ња у из бо-
ру функ ци о не ра не за ви сних те ла и до но ше ња ака та нео п ход них за 
њи хов рад; омо гу ћа ва ње не за ви сним те ли ма да ра де не за ви сно и 
без при ти са ка, што под ра зу ме ва и одо бра ва ње од го ва ра ју ћих ре-
сур са тј. ка па ци те та нео п ход них за ефи ка сну за шти ту пра ва; али и 
ис пра вља ње ло шег од но са оста лих функ ци о не ра пре ма овим ин-
сти ту ци ја ма (та кав од нос се, као што смо ви де ли, огле дао у ус кра-
ћи ва њу ин фор ма ци ја, јав ном од ба ци ва њу при ме да ба и пре по ру ка, 
па чак и ме диј ским на па ди ма по је ди них функ ци о не ра на не за ви сне 
ин сти ту ци је).

Европ ска ко ми си ја је кри ти ко ва ла од нос пре ма не за ви сним те-
ли ма у Из ве шта ју о на прет ку Ср би је за 2010. го ди ну. Ис так ну та 
је по тре ба за да љим по бољ ша њем за ко но дав ног окви ра, чвр шћим 
по што ва њем ман да та не за ви сних те ла и обез бе ђи ва њем од го ва ра-
ју ћих ре сур са.59) Па сив ност др жа ве и да ља за ви сност од по ли тич ке 
по др шке, укљу чу ју ћи спо рост у кон сти ту и са њу и не до стат ке у ко-
му ни ка ци ји пар ла мен та и не за ви сних ор га на, уз про бле ме у нор-
ма тив ном окви ру, за јед но пред ста вља ју кључ не пре пре ке на пу ту 
оства ри ва ња пу не не за ви сно сти и функ ци о нал но сти не за ви сних 
те ла у Ср би ји. Па ра док са лан став вла сти, по ко ме се на не за ви сна 
те ла и да ље гле да као на оба ве зу у про це су европ ских ин те гра ци-
ја, а за тим се на ста вља ла тент на оп струк ци ја њи хо вог ра да упр кос 

59)  Ви де ти: Serbia2010ProgressReport, Brus sels, 9 No vem ber 2010, SEC (2010) 1330.
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пре по ру ка ма Европ ске ко ми си је, до вољ но го во ри о па ра но ич ном 
„су пар нич ком“ схва та њу ме ста кон трол них ин сти ту ци ја у три па-
рит ном си сте му по де ле вла сти. Ипак, ста ти сти ке го во ре да, упр кос 
про бле ми ма, гра ђа ни све ви ше уви ђа ју зна чај и уло гу ових те ла, 
што ће сва ка ко има ти по зи тив ни ји ути цај на од нос вла де и скуп-
шти не пре ма не за ви сним ор га ни ма – јер пре суд на сна га не за ви-
сних те ла из ви ре из њи хо вог ле ги ти ми те та и ауто ри те та, а у том 
сег мен ту де мо крат ска јав ност мо же да од и гра пре суд ну уло гу.

DejanBursac
RELATIONSHIPBETWEENPARLIAMENTAND

THEINDEPENDENTBODIESINTHEPOLITICALSYSTEM
OFREPUBLICOFSERBIA

Summary
Independentregulatoryagenciesarerelativelynewpheno
menoninthelegalandpoliticalsystemoftheRepublicof
Serbia.Yet,duringtheshortperiodoftheirexistence,they
managedtoestablishthemselvesasanimportantmecha
nisminexecutiveoversight.Thispaperaimstoexamthe
formation, development and characteristics of these bo
dies inSerbia,aswellas their relationswith theNatio
nalAssembly.Notjustthroughtheanalysisofregulatory
framework, but also through the analysis of the recent
operational practice of four independent agencies (The
Ombudsman,TheCommissionerforInformationofPublic
ImportanceandPersonalDataProtection,StateAuditIn
stitutionandTheAgencyforCombatingCorruption),aut
horseekstoexaminethesufficiencyofthesemechanisms
in relation to the needs of the citizens.Also, he aims to
presenttherealityofrelationbetweentheparliamentand
theindependentagenciesandtoidentifyproblemsintheir
work.Authorrecommendspotentialsolutionsforthepro
blemsaffectingindependent institutions.Thoseproblems
includetheweaknessesoftheregulatoryframework,tec
hnicalbarriersandpoliticalproblems.Latteraremanife
stedindifferentmanners:fromcompletedisregardofthese
institutions,todeliberateobstructionsanddirectpolitical
pressures.Thus,theaimofthispaperisnotjusttoexplain
thenatureoftherelationshipbetweentheparliamentand
theregulatorybodies,butalso toactivelyengage in the
processofimprovingthegeneralsocialandpoliticalcon
textinwhichSerbiandemocracyisdeveloping.
Key words: independent bodies, independent regulatory
agencies, parliament, national assembly, ombudsman,
commissioner for information of public importance and
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personal data protection, state audit institution, agency
for combating corruption, separation of powers, rule of
law.
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Resume

Inthispaper,authorexaminesthenatureandpositionof
independentagenciesintheRepublicofSerbia,theirre
lationswiththeparliamentandtheirroleintheprocessof
theexecutiveoversight.Inthepreface,authorintroduces
theconcept,purposeandtheoriginofindependentbodi
esingeneral.Heinvestigatesthecharacteristicsofinde
pendentagenciesandtheirdistinctivefeaturesthatsepa
rate them from the rest of the government bodies.Also,
authorisexaminingwhetherthisagencieshavethelegal
quality tobeconsideredasthefourthbranchinthesys
temofseparationofpowers.Nextchapterisdedicatedto
theestablishing,developmentandcurrentpositionofin
dependentbodies inSerbia, especially in relation to the
specificpostauthoritarianandpostconflictsocialcontext
ofthiscountry’stransitiontodemocracy.Theconclusions
arebasedon theanalysisof four independentagencies:
TheOmbudsman, TheCommissioner for Information of
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Public Importance and PersonalData Protection, State
AuditInstitutionandTheAgencyforCombatingCorrup
tion.Authorcloselymonitorsthedevelopmentofeachof
thesebodies,comparingthemwithsimilarpracticeinthe
neighboringcountries.Thepaperalsoemphasizesadvan
tagesanddrawbacksofregulatoryframeworkandaccom
plishmentsanddefectsnoticedintheworkofthesebodies
sofar.Specialattentionisgiventotheconstitutionaland
legalprovisionsthatregulatethepositionofindependent
agencies. Relationship between the parliament and the
independentagenciesisbeinginvestigatedthroughcom
parative analysis of the normative framework, but also
throughtheanalysisofactualpracticeconcerningtheap
pointmentsanddismissalsoftheofficialsandcommunica
tionandcooperationbetween these institutions.Current
problemsthreateningtheindependenceofthesebodiesare
being identifiedandexplained.These include theobscu
re regulatory framework, political pressures, negligence
of the reportsandrecommendationsof regulatoryagen
cies,variousdelaysandmodestcapacitiesattheirdispo
sal.Passivityontheonehand,andsenseofrivalryonthe
other,arethemainfeaturesoftheattitudeofthestateto
wardstheindependentagenciesinSerbia.Legislatureand
executivearenotexpressingtheadequatelevelofpolitical
will,sufficienttoraisethequalityofcooperationwithin
dependent bodies, despite the fact that these institutions
arebeingincreasinglysupportedbythecitizens,andthat
the strengthening of these institutions is accepted as an
internationalobligationofSerbia. In the future,Serbian
politicalelitemusttakestepsinordertoconsolidatethe
ruleof lawandthedemocraticsystemingeneral.These
stepsincludethealterationsofthelegislation,increaseof
thefundingandthechangesofoverallattitudetowardsthe
independentbodies.

 Овај рад је примљен 27. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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[еф др жа ве је јед на од зна чај них по ли тич ких ин сти ту ци ја 
ко ја је бит на за ква ли тет но функ ци о ни са ње вла сти у јед ној 

др жа ви. Над ле жно сти, по ло жај и уло га ше фа др жа ве, од но сно ње-
гов од нос пре ма дру гим гра на ма вла сти од ре ђу ју ка рак тер си сте ма 
вла сти у јед ној зе мљи. Оп ште је ме сто у по ли тич кој те о ри ји да оне 
си сте ме вла сти у ко ји ма шеф др жа ве ни је не по сред но иза бран и 
* Истраживач приправник, Институт за политичке студије, Београд
** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ко ји има са мо сим бо лич ка и про то ко лар на овла шће ња, а вла да про-
ис ти че из пар ла мен тар не ве ћи не и њој је од го вор на од ре ђу је мо као 
пар ла мен тар не си сте ме (на при мер Ве ли ка Бри та ни ја), док на дру-
гој стра ни има мо пред сед нич ки си стем вла сти у ко ме је шеф др жа-
ве не по сред но иза бран од стра не гра ђа на и но си лац је це ло куп не 
из вр шне вла сти (нпр. САД). Још је дан си стем ко ји је за сно ван на 
при ме ру Фран цу ске Ре пу бли ке је по лу пред сед нич ки си стем вла-
сти. У овом си сте му по сто ји би це фал на из вр шна власт ко ју де ле 
не по сред но иза бра ни шеф др жа ве и вла да на че лу са пре ми је ром 
ко ји су иза бра ни у пар ла мен ту и ње му су од го вор ни.

По сле за вр шет ка Хлад ног ра та и сло ма ре ал со ци ја ли зма мно-
ге др жа ве ко је су при па да ле Ис точ ном бло ку ула зе у про цес де-
мо крат ске тран зи ци је у ци љу кон со ли да ци је де мо кра ти је. Та да се 
по ста вља ло пи та ње и ка кав си стем вла сти оне тре ба да при ме не 
да би се ова кав циљ и оства рио. Мно ги су би ли на ста но ви шту да 
је ди но пар ла мен тар ни си стем мо же би ти од ко ри сти но вим де мо-
кра ти ја ма. Су прот но то ме, ве ћи на ових др жа ва је ипак иза бра ла 
да уве де си сте ме са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, од но сно 
иза бра ле су ме шо ви те си сте ме вла сти. Тим пу тем, ка ко ће мо у ра ду 
ви де ти, кре ну ла је и Ре пу бли ка Ср би ја.

КАРАКТЕРСИСТЕМАВЛАСТИУСРБИЈИ
–ПАРЛАМЕНТАРНИИЛИПОЛУПРЕДСЕДНИЧКИ

Ка да го во ри мо о по ло жа ју и уло зи ше фа др жа ве у јед ном по-
ли тич ком си сте му не мо гу ће је да се пре до га не по за ба ви мо са мим 
ка рак те ром системa вла сти ко ји је у тој зе мљи функ ци о на лан и ко-
ји је као та кав од ре ђен над ле жно сти ма и уло гом ко ју шеф др жа ве 
има у том си сте му. Ка да је реч о Ср би ји не по сто ји са гла сност о 
то ме ка кав си стем вла сти функ ци о ни ше у на шој зе мљи. Ово пи-
та ње је би ло ак ту ел но ка ко у пе ри о ду ка да је од лу че но да Ср би ја 
тре ба да до би је но ви устав, та ко и да нас ка да је по сто ја ла ре ал на 
мо гућ ност да Ср би ја има пред сед ни ка и пар ла мен тар ну ве ћи ну из 
су прот ста вље них ко а ли ци ја по ли тич ких пар ти ја. На јед ној стра ни 
сто ји део струч не јав но сти ко ја сма тра да је си стем вла сти у Ср-
би ји пар ла мен тар ни или ра ци о на ли зо ва ни пар ла мен та ри зам, док 
се са дру ге стра не на ла зе они ко ји сма тра ју да је по ли тич ки си-
стем Ср би је по лу пред сед нич ки, док су ме ђу њи ма нај број ни ји они 
ко ји ис ти чу да је он пре ми јер ско – пред сед нич ког ти па. Ауто ри 
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као што су Не бој ша Вла ди са вље вић,1) Сла ви ша Ор ло вић,2) Мар-
ко Пеј ко вић,3) Го ран Бу џак4) сма тра ју да је у Ср би ји ка ко Уста вом 
из 1990. го ди не та ко и Уста вом из 2006. го ди не ус по ста вљен по-
лу пред сед нич ки си стем вла сти и то пре ми јер ско – пред сед нич ког 
ти па.5) За раз ли ку од то га, про фе сор Ми лан Јо ва но вић сма тра да 
но ви устав та ко ђе ни је про ме нио ка рак тер си сте ма вла сти ус по-
ста вљен оним из 1990. го ди не, од но сно да је он остао да функ ци о-
ни ше као ра ци о на ли зо ва ни пар ла мен та ри зам, си стем ко ји има не-
по сред но иза бра ног пред сед ни ка.6) Слич но ста но ви ште за сту па и 
Вла ди мир Го а ти, ко ји сма тра да је Ср би ја иза бра ла пар ла мен тар ни 
си стем вла сти са тим што он има ано ма ли ју ко ја се огле да у не по-
сред ном из бо ру пред сед ни ка ко ји не ма зна чај ни је над ле жно сти.7) 
Ова кве тврд ње ко је по ла зе од то га да пред сед ник Ре пу бли ке ко ји 
је не по сред но иза бран, а по уста ву не по се ду је над ле жно сти ван 
оних ко је се мо гу сма тра ти про то ко лар ним, упу ћу ју нас на то да се 
си стем вла сти у Ср би ји мо же од ре ди ти као пар ла мен тар ни си стем 
са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком.8) У ова квом си сте му шеф 
др жа ве, као што је већ ре че но, не уче ству је у за ко но дав ном про-
це су и у про це су фор ми ра ња вла де, те у функ ци о ни са њу из вр шне 

1) Не бој ша Вла ди са вље вић, „Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав“, Призма, ЦЛДС, Бе о град, 2003.

2) Сла ви ша Ор ло вић, ПолитичкиживотСрбијеизмеђупартократијеидемократије, ЈП 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 105-113.

3) Мар ко Пеј ко вић, „По ло жај ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ср би је“, Српскаполи
тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр 3/2010, стр. 101-119.

4) Го ран Бу џак, „Устав на овла шће ња пред сед ни ка ре пу бли ке и пар ла мен та у ак ту ел ним 
по ли тич ким си сте ми ма Фран цу ске и Ср би је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич-
ке сту ди је, бр. 1/2005, стр. 65-80. 

5) Овај тип по лу пред сед нич ког си сте ма вла сти, ка ко су то де фи ни са ли Шу гарт и Ке ри, 
за сни ва се на то ме да је пред сед ник не по сред но иза бран, да он име ну је пре ми је ра, да 
обич но има мо гућ ност рас пу шта ња пар ла мен та, а вла да као дру ги део ег зе ку ти ве про-
ис ти че из пар ла мен тар не ве ћи не и њој је од го вор на. По Шу гар ту основ на ка рак те ри-
сти ка ова квих по лу пред сед нич ких си сте ма је сте да „ин сти ту ци ја ко ја би ра за ступ ни ка 
(аген та) не би тре ба ло да бу де она ко ја је опу но мо ће на да га рас пу сти“. Су прот но то ме, 
он ис ти че да у пар ла мен тар ном си сте му скуп штин ска ве ћи на је та ко ја би ра и рас пу-
шта вла ду, а у пред сед нич ком си сте му шеф др жа ве је онај ко ји би ра вла ду и ко ји има 
мо гућ ност ње ног рас пу шта ња. (Ви де ти о то ме: Mat thew Søberg Shu gart, SemiPresiden
tialSystems:DualExecutiveandMixedAuthorityPatterns, 2005, od.dk/fi les/se mi-pre si den-
ti a lism.pdf. стр. 8.)

6) Ми лан Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије,Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 144.

7) На ве де но пре ма: Ива на Аној чић, „Пред сед ник и пре ми јер – моћ и овла шће ња“, По
литика Online, 18.03.2012, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Po li ti ka/Pred sed nik-i-pre mi jer-
moc-i-ovla sce nja.lt.html

8) Де таљ ни је о то ме: Mat hew So bert Shu gart, John Ca rey, PresidentsandAssamblies:Consti
tutionaldesignandElectoralDynamics, Cam bri ge Uni ver sity Press, 1992.
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вла сти. Ме ђу тим, ка ко и сам про фе сор Ми лан Јо ва но вић за па жа у 
Ср би ји је исто риј ски по сма тра но „си стем вла сти у прак си осци ли-
рао од пар ла мен тар ног до по лу пред сед нич ког си сте ма“.9)  На ма се 
чи ни да упра во ово свој ство си сте ма вла сти у Ср би ји је сте оно ко је 
га од ре ђу је као ме шо ви ти си стем. Раз лог то ме је сте што се ка рак-
тер јед ног си сте ма вла сти не мо же це ни ти са мо или ка ко је он по-
ста вљен устав но-прав но или са мо ка ко он функ ци о ни ше у прак си. 
Мно ги ауто ри ко ји се ба ве те о ри јом и прак сом по лу пред сед нич ког 
си сте ма упра во сма тра ју да је за оце ну ка рак те ра јед ног си сте ма 
вла сти по треб но по сма тра ти оба ова фак то ра. Сма тра мо да ка ко 
си стем вла сти у Ср би ји ни је ни чист пар ла мен тар ни ни чист пред-
сед нич ки си стем, већ ме шо вит, рас пра ву тре ба усме ри ти у прав цу 
о ком под ти пу ме шо ви тог си сте ма је реч. Уко ли ко се по ђе од ста ва 
да је устав ни и по ли тич ки по ло жај пред сед ни ка Ре пу бли ке осно ва 
за кла си фи ка ци ју јед ног си сте ма ор га ни за ци је вла сти10) он да ту и 
тре ба тра жи ти од го во ре на го ре по ста вље ну ди ле му. Ми се у овом 
ра ду не ће мо де таљ ни је ба ви ти овим про бле мом јер смо као глав-
ни циљ ра да по ста ви ли де скрип ци ју по ло жа ја и уло ге пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је у ње ном по ли тич ком си сте му ка ко је то де фи ни-
са но Уста вом и за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је и ка ко је то у ре ал ном 
по ли тич ком жи во ту.

ПОЛИТИЧКАИНСТИТУЦИЈАШЕФАДРЖАВЕ
УСИСТЕМУВЛАСТИСРБИЈЕ

По ло жај и уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке у по ли тич ком си сте-
му Ср би је су се че сто ме ња ли упр кос то ме што је устав ни оквир 
ма ње-ви ше и по Уста ву из 1990. го ди не и по но вом из 2006. го ди не 
остао не про ме њен. По ста вља се пи та ње за што је то та ко? Чи ни се 
да од го вор на то ле жи у са мој по ли тич кој прак си, од но сно по ло жај 
и уло га пред сед ни ка Ре пу бли ке у Ср би ји, а та ко је и у дру гим др-
жа ва ма, по ред устав ног уре ђе ња за ви си и од ве ли ког бро ја дру гих 
фак то ра као што су на при мер из бор ни си стем, пар тиј ски си стем, 
ре ал ни од нос по ли тич ких сна га, да кле од це ло куп ног по ли тич ког 
окру же ња у ко ме си стем функ ци о ни ше. Про фе сор Не бој ша Вла ди-
са вље вић сма тра да у пе ри о ду де ве де се тих „уста вом пред ви ђен об-

9) Ми лан Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, op.cit.,стр. 
144.

10) Ире на Пе јић, „По лу пред сед нич ки си стем и мо гућ ност ко ха би та ци је“, Теме, бр. 1,  
Ниш, 2007, стр. 49.
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лик из вр шне и за ко но дав не вла сти ни је функ ци о ни сао на на чин на 
ко ји пре ми јер ско-пред сед нич ки си стем функ ци о ни ше у де мо кра-
ти ја ма због ши рег не де мо крат ског окру же ња“.11) По ње му, је дан од 
про бле ма та да био је ве ћин ски из бор ни си сте му ко ји је мар ги на ли-
зо вао опо зи ци ју.12) Да кле, устав не прет по став ке за функ ци о ни са ње 
јед ног си сте ма вла сти не мо гу се по сма тра ти одво је но од ре ал них 
од но са по ли тич ких сна га у си сте му.13) У скла ду са тим ов де ће-
мо при хва ти ти по ла зи шта Ме тјуа Шу гар та ко ји у од ре ђе њу ка рак-
те ра си сте ма вла сти по ла зи од два при сту па – ин сти ту ци о нал ног 
(фор мал ни устав но-прав ни оквир ко ји од ре ђу је ка рак тер си сте ма) 
и би хе ви о рал ни при ступ (екс тра-ин сти ту ци о нал ни фак то ри – пар-
тиј ски си стем и ди на ми ка ли дер ства).14)

По ла зе ћи од све га што је ра ни је ре че но наш при ступ да ље у 
ра ду ће се за сни ва ти на ана ли зи по ло жа ја и уло ге пред сед ни ка Ре-
пу бли ке у по ли тич ком си сте му Ср би је кроз устав но-прав ни (нор-
ма тив ни) оквир, од но сно она ко ка ко је то фор мал но од ре ђе но, да 
би смо су у дру гом де лу ба ви ли ана ли зом ствар ног, од но сно ре ал-
по ли тич ког окви ра у ко ме функ ци о ни ше ин сти ту ци ја пред сед ни ка 
Ре пу бли ке у Ср би ји. 

Уставноправни(нормативни)оквирположаја
иулогепредседникаРепубликеуполитичкомсистемуСрбије

У овом де лу ра да при ка за ће мо над ле жно сти ше фа др жа ве, од-
но сно пред сед ни ка ре пу бли ке она ко ка ко су му оне до де ље не фор-
мал но-прав но ак ти ма ко ји уре ђу ју ту ма те ри ју. Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ји је до не шен 2006. го ди не  и За ко ном о пред сед ни ку 
Ре пу бли ке од ре ђе ни су по ло жај и уло га ше фа др жа ве у по ли тич-
ком си сте му зе мље. У Ср би ји функ ци о ни ше си стем по де ле вла сти 
на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт, а ег зе ку ти ва је ор га ни-
зо ва на по прин ци пу би це фал не из вр шне вла сти ко ју вр ши  вла да 
на че лу са пре ми је ром и ко ја про ис ти че из пар ла мен тар не ве ћи не 
и њој је од го вор на и пред сед ник ре пу бли ке. Де јан Ми лен ко вић, 
са дру ге стра не, сма тра да на осно ву од ред би Уста ва ко ји се ти чу 

11) Не бој ша Вла ди са вље вић, „Си сте ми са не по сред но иза бра ним пред сед ни ком, на сле ђе 
ста рог ре жи ма и но ви устав“, Призма, ЦЛДС, Бе о град, 2003, стр. 12.

12) Исто
13) Ире на Пе јић, „По лу пред сед нич ки си стем и мо гућ ност ко ха би та ци је“, Теме, бр. 1,  

Ниш, 2007, стр. 56.
14) На ве де но пре ма: Мар ко Пеј ко вић, „По ло жај ше фа др жа ве у по ли тич ком си сте му Ср би-

је“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, бр 3/2010, стр. 105.
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пред сед ни ка Ре пу бли ке ни је ја сно да ли пред сед ник Ре пу бли ке ин-
сти ту ци ја из вр шне вла сти а са мим тим и да ли је из вр шна власт 
би це фал на.15)

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је би ра се не по сред но на из бо ри-
ма тај ним гла са њем на ман дат од пет го ди на.16) Уста вом је пред ви-
ђе но да ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је тра је го ди ну да на 
ду же од ман да та пар ла мен та ка ко би се из бе гла си ту а ци ја inter
regnuma. Та ко ђе, из ово га мо же мо за кљу чи ти да и по ред то га што 
пред сед ник ре пу бли ке ег зи сти ра па ра лел но са вла дом ко ја ужи ва 
по ве ре ње пар ла мен тар не ве ћи не и део је из вр шне вла сти, из гла са-
ва ње не по ве ре ња вла ди се не од ра жа ва и на ман дат пред сед ни ка 
ре пу бли ке17). Ак ти пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је не под ле жу пре-
ма пот пи су пре ми је ра, ре сор ног ми ни стра и Вла де у це ли ни.

Ка ко про фе сор Ми лан Јо ва но вић ис ти че пред сед ник Ре пу бли-
ке у си сте му вла сти у Ср би ји оли ча ва „ста бил ну, нео пе ра тив ну ег-
зе гу ти ву“.18) У скла ду са Уста вом пред сед ник Ре пу бли ке пред ста-
вља др жа ву у зе мљи и ино стран ству, да је по ми ло ва ња, до де љу је 
од ли ко ва ња и при зна ња, ука зом про гла ша ва за ко не,19) а у слу ча-
је ви ма ка да На род на скуп шти на ни је у мо гућ но сти да се са ста не 
пред сед ник Ре пу бли ке про гла ша ва ван ред но и рат но ста ње за јед но 
са пред сед ни ком На род не скуп шти не и пре ми је ром. 

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је уче ству је у за ко но дав ном про-
це су и про це су из бо ра или име но ва ња но си ла ца из вр шне и суд ске 
вла сти. Ка да је реч о за ко но дав ном про це су пред сед ник ре пу бли ке 
ука зом про гла ша ва за ко не и рас по ла же пра вом су спен зив ног ве та 
и у скла ду са тим она има мо гућ ност да уз обра зло же ње вра ти На-
род ној скуп шти ни за кон на по нов но гла са ње.20) Про пи са но је да 
пе ри од у ко ме пред сед ник мо ра да ука зом про гла си за кон или га 
вра ти на по нов но гла са ње тра је пет на ест да на.  Да би за кон био 
по но во усво јен по треб но је да га На род на скуп шти на из гла са ве ћи-

15) Де јан Ми лен ко вић, „Ста ње по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји и њи хов ути цај на кре-
и ра ње и во ђе ње јав них по ли ти ка“, у Јавне политикеСрбије (при ре дио: Ми лан По-
ду на вац), Фон да ци ја He in rich Böll, ре ги о нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр 29.

16) Устав Ре пу бли ке Ср би је, члан 114 и члан 116.
17) Ово је од ли ка ду а ли стич ке струк ту ре по лу пред сед нич ких мо де ла вла сти. (Ире на Пе-

јић, „По лу пред сед нич ки си стем и мо гућ ност ко ха би та ци је“, Теме,бр. 1,  Ниш, 2007, 
стр. 50.

18) Ми лан Јо ва но вић, ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије, op. cit.,стр. 
220.

19) Устав Ре пу бли ке Ср би је, члан 112.
20) Исто, члан 113.
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ном од укуп ног бро ја по сла ни ка.21) Ка да го во ри мо о име но ва њу и 
из бо ру пред став ни ка у дру гим ор га ни ма вла сти пред сед ник је тај 
ко ји пред ла же На род ној скуп шти ни кан ди да та за пред сед ни ка вла-
де22) и то оног ко ји, ка ко За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке ка же, мо-
же да обез бе ди из бор Вла де, од но сно да је ман дат пре ми је ру.23) Он 
по ста вља и раз ре ша ва ду жно сти офи ци ре вој ске Ср би је, те ко ман-
ду је вој ском.24) Та ко ђе, пет од де сет кан ди да та за су ди је Устав ног 
су да ко је пред ла же На род на скуп шти на име ну је пред сед ник, док 
са дру ге стра не он На род ној скуп шти ни пред ла же де сет кан ди да та 
за су ди је Устав ног су да од че га она би ра пет.25)

Пред сед ник ре пу бли ке рас по ла же и над ле жно сти ма у обла-
сти спољ не по ли ти ке зе мље. Пре ма Уста ву пред сед ник Ре пу бли ке 
пред ста вља Ср би ју у ино стран ству, при ма акре ди тив на и опо зив-
на пи сма стра них ди пло мат ских пред став ни ка, а на пред лог Вла де 
ука зом по ста вља и опо зи ва ам ба са до ре.26) Ка ко Мла ден Ли ша нин 
за па жа ове над ле жно сти пред сед ни ка је су сим бо лич ког ка рак те ра, 
али не мо же се ис кљу чи ти и то да оне пред сед ни ку ре пу бли ке омо-
гу ћа ва ју и од ре ђен сте пен фак тич ке мо ћи и ути ца ја.27)

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је мо же у два слу ча ја, ко ја су пред-
ви ђе на Уста вом и За ко ном о пред сед ни ку Ре пу бли ке, и да рас пу сти 
На род ну скуп шти ну. Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је мо же да рас-
пу сти На род ну скуп шти ну на пред лог Вла де и у од ре ђе ним си ту а-
ци ја ма по сто ји устав на ду жност пред сед ни ка да рас пу сти На род ну 
Скуп шти ну. У пр вом слу ча ју, пред сед ник рас пу шта пар ла мент на 
пред лог Вла де стим што он има ауто ном но пра во да од лу чи да ли 
ће пред лог при хва ти ти или од би ти. Дру га два слу ча ја су ка да На-
род на скуп шти на у ро ку од 90 да на не иза бе ре Вла ду и уко ли ко се 

21) Исто
22) Шу гарт ис ти че да уко ли ко пред сед ник ре пу бли ке не ма ни ка кве ини ци ја ти ве у про це-

су из бо ра пред сед ни ка вла де та кав си стем се мно го не раз ли ку је од пар ла мен тар ног. 
(Mat thew Søberg Shu gart, SemiPresidentialSystems:DualExecutiveandMixedAuthority
Patterns, od.dk/fi les/se mi-pre si den ti a lism.pdf)

23) За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке, члан 18, Службени гласник Републике Србије, бр. 
111/07.

24) Устав Ре пу бли ке Ср би је, члан 112.
25) Исто, члан 172.
26) Исто, члан 112.
27)  Мла ден Ли ша ним, „Нор ма тив ни и ствар ни мо дел кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по-

ли ти ке у по ли тич ком си сте му Ср би је (1)“, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, бр. 4/2010, стр. 141.
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по сле из гла са ва ња не по ве ре ња Вла ди не иза бе ре но ва у ро ку од 30 
да на.28)

Ман дат пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је мо же пре ста ти у три 
слу ча ја – ка да ис тек не вре мен ски пе ри од на ко ји је иза бран, ка да 
под не се остав ку и у слу ча ју да до ђе до ње го вог раз ре ше ња.29) Пред-
сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је функ ци је раз ре ша ва На род на скуп шти-
на у слу ча ју ка да се утвр ди да је он пре кр шио од ред бе Уста ва.30) 
По сту пак за раз ре ше ње по кре ће јед на тре ћи на на род них по сла ни-
ка, а о то ме да ли је он по вре дио од ред бе Уста ва од лу чу је Устав ни 
суд. Уко ли ко суд утвр ди да је до шло до по вре де Уста ва, пред сед ни-
ка функ ци је раз ре ша ва пар ла мент дво тре ћин ском ве ћи ном.31)

Ка да смо опи са ли по ло жај, функ ци је и над ле жно сти пред сед-
ни ка Ре пу бли ке Ср би је упо тре би ће мо Си а ро фов32) на чин ме ре ња 
пред сед нич ке мо ћи у јед ном си сте му вла сти, ка ко би смо утвр ди-
ли да ли Ре пу бли ка Ср би ја има „ја ког“, „сла бог“ или „уме ре ног“ 
пред сед ни ка. Он је дао де вет устав них ин ди ка то ра пре ко ко јих је 
мо гу ће ме ри ти сна гу пред сед ни ка ре пу бли ке у си сте му вла сти. 
Вред ност 1 се до де љу је уко ли ко се ин ди ка тор на ла зи у уста ву и 
вред ност 0 уко ли ко га не ма. У та бе ли 1 при ка зан је ре зул тат.

28) За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке, чланoви 20, 21, 22, СлужбенигласникРепубликеСр
бије, бр. 111/07.

29) За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке, члан 13, Службени гласник Републике Србије, бр. 
111/2007.

30) Про фе сор Ми лан Јо ва но вић сма тра да је но вим Уста вом оја ча на по зи ци ја На род не 
скуп шти не у од но су на пред сед ни ка Ре пу бли ке, а то се огле да у то ме што она има мо-
гућ ност да раз ре ши функ ци је пред сед ни ка иако га она ни је би ра ла. (Ми лан Јо ва но вић, 
ПолитичкеинституцијеуполитичкомсистемуСрбије,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, 2008, стр. 144.)

31) За кон о пред сед ни ку Ре пу бли ке, члан 15, Службени гласник Републике Србије, бр. 
111/2007.

32) Alan Si a roff, “Com pa ra ti ve pre si den ci es: The ina de qu acy of the pre si den tial, se mi-pre si den-
tial and par li a men tary dis tin ction”,  EuropeanJournalofPoliticalResearch, 42(3), 2003, pp. 
287-312.)
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Та бе ла 1.  
Устав на сна га пред сед ни ка ре пу бли ке Ср би је по Си а ро фу

Ин ди ка тор НИ ИИ ПИ ПВ ПрВ СНД СП ФВ РП Укуп-
но

Пред сед ник ре-
пу бли ке Ср би је 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4

Ле ген да: НИ непосредниизбор,ИИ истовременипредседничкиипарламен
тарниизбори,ПИ дискреционаправаименовања,ПВ председаваседницама
владе,ПрВ правовета,СНДовлашћењаустањунуждеи/илимогућност
доношењадекрета,СП централнаулогауспољнојполитици,ФВцентрална

улогауформирањувладе,РП–могућностраспуштањапарламента.
Из вор: Alan Si a roff, “Com pa ra ti ve pre si den ci es: The ina de qu acy of the pre si den tial, 

se mi-pre si den tial and par li a men tary dis tin ction”,  EuropeanJournalofPoliticalRese
arch, 42(3), 2003, pp. 287-312.

Као што се из та бе ле 1 мо же ви де ти пред сед ник ре пу бли ке 
Ср би је има вред ност 4, а по ре ђе ња ра ди и пред сед ник Ре пу бли ке 
Хр ват ске има од 2001. го ди не по Си а ро фу вред ност 4. Ел џи и Мек-
ме на мин су оне ко ји има ју вред ност из над пет од ре ди ли као „ја ке“ 
пред сед ни ке, оне од 4 до 5 као „уме ре не“ или „осред ње“, а ис под 4 
као сла бе.33) Из ово га мо же мо за кљу чи ти да Ср би ја има „уме ре ног“ 
пред сед ни ка по мо ћи у си сте му вла сти.

Стварни(реалполитички)оквирположаја
иулогепредседникаРепубликеуполитичкомсистемуСрбије

Као што смо већ ра ни је у ра ду ре кли исто риј ски по сма тра но 
по ло жај и уло га пред сед ни ка ре пу бли ке се ме ња ла од тре нут ка 
уво ђе ња ви ше стра нач ја и до но ше ња Уста ва 1990. го ди не до да нас. 
Има ју ћи на уму са му по ли тич ку прак су и од нос по ли тич ких сна-
га мо гу ће је, услов но узе то, де тек то ва ти не ко ли ко фа за у ре ал-по-
ли тич ком функ ци о ни са њу по ли тич ког си сте ма вла сти Ср би је. За 
од ре ђи ва ње ових фа за као пре су дан је сте фак тор по ло жа ја и уло га 
пред сед ни ка ре пу бли ке и ње го вог по ли тич ког ути ца ја и од но са са 
дру гим ор га ни ма вла сти, ка ко фор мал но та ко и не фор мал но. По-
себ но је од зна ча ја од нос на ли ни ји пред сед ник ре пу бли ке и вла-
да. То нас упу ћу је на за кљу чак да су устав не над ле жно сти и овла-
шће ња, као и ствар ни по ло жај и уло га пред сед ни ка ре пу бли ке они 
фак то ри ко ји ути чу на ка рак тер си сте ма вла сти у јед ној др жа ви. У 
скла ду са тим, у узроч но-по сле дич ном од но су ових две ју ва ри ја-

33)  Ro bert El gie and  Iain McMe na min, “Se mi-pre si den ti a lism and De moc ra tic Per for man ce”,
JapaneseJournalofPoliticalScience,Cam brid ge Uni ver sity Press, no. 9, 2008, стр. 323-
340.
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бли, пред сед ник ре пу бли ке би био не за ви сна ва ри ја бла у од но су на 
ка рак тер си сте ма вла сти ко ји би био за ви сна. Ка ко про фе сор Сла-
ви ша Ор ло вић на во ди, те фа зе би би ле сле де ће34): пре зи ден ци ја ли-
стич ка фа за (пред сед ник Сло бо дан Ми ло ше вић), ква зи пар ла мет-
нар на фа за (пред сед ник Ми лан Ми лу ти но вић из СПС-а – пре ми јер 
Зо ран Ђин ђић из ДОС-а), фа за ко ха би та ци је (пред сед ник Бо рис 
Та дић из ДС-а – пре ми јер Во ји слав Ко шту ни ца из ДСС-а), фа за 
„ко ха би та ци је у ко а ли ци ји“ (пред сед ник Бо рис Та дић – пре ми-
јер Во ји слав Ко шту ни ца), пред сед нич ка фа за (пред сед ник Бо рис 
Та дић).35) Из ових фа за мо же мо за кљу чи ти да уло га пред сед ни ка 
ре пу бли ке у по ли тич ком си сте му Ср би је ва ри ра у за ви сно сти од 
фак то ра из окру же ња у ко ме сам си стем функ ци о ни ше. Ова кве ал-
тер на ци је у си сте му вла сти ка рак те ри стич не су за Фран цу ску где 
по Ди вер жеу и Лај пхар ту има мо сме не пред сед нич ких и пар ла мен-
тар них фа за.36) Та ко је и са си сте мом вла сти у Ср би ји. Си стем вла-
сти у Ср би ји функ ци о ни ше са ка рак те ри сти ка ма пред сед нич ког 
си сте ма он да ка да је пред сед ник ре пу бли ке ујед но и пред сед ник 
стран ке ко ја има ве ћи ну у пар ла мен ту и ко ја фор ми ра вла ду, од но-
сно пред сед ник и пре ми јер су из исте по ли тич ке пар ти је. Та ко ђе, 
си ту а ци је је иста и он да ка да је пред сед ник ре пу бли ке и пред сед-
ник нај ја че пар ти је у ко а ли ци ји ко ја чи ни пар ла мен тар ну ве ћи ну и 
где је и пре ми јер из те пар ти је. У Ср би ји је то би ло ка да је Сло бо-
дан Ми ло ше вић био пред сед ник и у вре ме ман да та Бо ри са Та дић. 
Под ова квим окол но сти ма у си сте му вла сти у Ср би ји пре ми јер и 
Вла да су de factoпод ре ђе ни пред сед ни ку Ре пу бли ке, а он по ста-
је по ред пар ла мен та јед на од нај бит ни јих ин сти ту ци ја у си сте му. 
При род но је, сма тра Вла ди са вље вић, да пред сед ник Ре пу бли ке у 
ова квом од но су сна га у си сте му има ви ше стру ко ве ћи по ли тич ки 
ути цај од пре ми је ра и то илу стру је при ме ром по ли тич ких од но са 
из ме ђу Бо ри са Та ди ћа и Мир ка Цвет ко ви ћа.37) Да кле, пред сед ник 
не ма по Уста ву Ср би је бит на овла шће ња у од но су на Вла ду, али у 

34)  Сла ви ша Ор ло вић, ПолитичкиживотСрбијеизмеђупартократијеидемократије, 
ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 115-122.

35) Тре нут но у Ср би ји функ ци ју пред сед ни ка ре пу бли ке оба вља То ми слав Ни ко лић из 
Срп ске на пред не стран ке, док Вла да још увек ни је фор ми ра на. Пред сед ник ре пу бли ке 
је ман дат за са став вла де дао Иви ци Да чи ћу из Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, ко ја 
ће вла ду са ста ви ти са Срп ском на пред ном стран ком и Ује ди ње ном ре ги о ни ма Ср би је.

36) На ве де но пре ма: Mat thew Søberg Shu gart, SemiPresidentialSystems:DualExecutiveand
MixedAuthorityPatterns, 2005, od.dk/fi les/se mi-pre si den ti a lism.pdf, стр. 14.

37)  Не бој ша Вла ди са вље вић, „Де мо кра ти ја и по лу пред сед нич ки си стем у Ср би ји да нас“ у 
ЈавнеполитикеСрбије(при ре дио: Ми лан По ду на вац), Фон да ци ја He in rich Böll, ре ги о-
нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу у Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 17.
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од ре ђе ној кон сте ла ци ји по ли тич ких сна га он има ве ли ки по ли тич-
ки ути цај. Још је дан од фак то ра ко ји ја ча ње го ву уло гу у си сте му 
је сте и ње гов не по сред ни из бор од стра не гра ђа на што му да је по-
ли тич ки и де мо крат ски ле ги ти ми тет ве ћи у од но су на вла ду ко ја 
то ни је. Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је ко ји је ујед но и пред сед-
ник стран ке ко ја фор ми ра пар ла мен тар ну ве ћи ну овом чи ње ни цом 
зна чај но оја ча ва свој ути цај и на На род ну скуп шти ну, по ред оно га 
ко ји има на Вла ду.38) Ка да то ка же мо, ов де пре све га има мо на уму 
ка рак тер по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји ко је су у ве ћи ни ли дер ске, 
од но сно по зи ци ја пар тиј ског во ђе је стуб ор га ни за ци о не струк ту-
ре пар ти је. По ло жај и уло гу пред сед ни ка ре пу бли ке, а са мим тим 
ни ка рак тер си сте ма вла сти, не мо же мо по сма тра ти одво је но и од 
са мог пар тиј ског си сте ма, јер ка ко Го а ти ка же ци ти ра ју ћи Сар то-
ри ја „јед ном ус по ста вљен пар тиј ски си стем од за ви сне по ста је не-
за ви сна ва ри ја бла по ли тич ког про це са“.39) Да кле, ка ко Де јан Ми-
лен ко вић за па жа пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, у го ре на ве де ним 
окол но сти ма, ути че на Вла ду и На род ну скуп шти ну стра нач ким, а 
не ин сти ту ци о нал ним ка на ли ма.40) Та ко ђе, и из бор ни си стем има 
ути ца ја на то ка ква ће би ти уло га пред сед ни ка ре пу бли ке у по ли-
тич ком си сте му, јер је ја сно да ути цај пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср-
би је пре све га за ви си од ис хо да пар ла мен тар них из бо ра, сто га су 
они ти ко ји од ре ђу ју на чин рас по де ле мо ћи уну тар си сте ма вла сти. 
У Ср би ји се при ме њу је про пор ци о нал ни из бор ни си стем ко ји омо-
гу ћа ва ве ли ком бро ју пар ти ја ула зак у пар ла мент, а ти ме че сто је и 
ну жно ства ра ње ко а ли ци о них вла да. У та квим окол но сти ма ути цај 
пред сед ни ка ре пу бли ке на вла ду и пар ла мент мо же би ти огра ни-
чен у оној ме ри у ко јој он има ути ца ја са мо на чла но ве сво је пар-
ти је у ко а ли ци ји, јер оста ли парт не ри има ју у не ким слу ча је ви ма 
ве ћи, а у не ки ма ма њи уце њи вач ки ка па ци тет. Уце њи вач ки ка па-
ци тет је ве ћи у тзв. ми ни мал ним ко а ли ци ја ма ка ква је у Ср би ји 
би ла од 2008 - 2012. го ди не на вла сти.41) Уко ли ко вла ду у Ср би ји 

38)  На при мер, уко ли ко пред сед ник од лу чи да вра ти за кон ко ји је про шао пар ла мен тар ну 
про це ду ру, што му Устав и омо гу ћа ва, а за ко ји сма тра да не тре ба би ти усво јен, он мо-
же пре ко сво је по зи ци је пар тиј ског во ђе ути ца ти на то да га пар ла мент и не усво ји што 
је ин ди рек тан ути цај пред сед ни ка на за ко но дав ни про цес.

39) Вла ди мир Го а ти, Политичкепартијеипартијскисистем,Цен тар за мо ни то ринг – ЦЕ-
МИ, Под го ри ца, 2007, стр. 268.

40)  Де јан Ми лен ко вић, „Ста ње по ли тич ких ин сти ту ци ја у Ср би ји и њи хов ути цај на кре-
и ра ње и во ђе ње јав них по ли ти ка“, у Јавне политикеСрбије (при ре дио: Ми лан По-
ду на вац), Фон да ци ја He in rich Böll, ре ги о нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу у 
Бе о гра ду, Бе о град, 2011, стр. 29-31.

41)  Ду шан Па вло вић, Иван Ста но је вић, „По ли тич ке ин сти ту ци је и еко ном ска по ли ти ка: 
ана ли за за кон ских ре ше ња“, у ЈавнеполитикеСрбије(при ре дио: Ми лан По ду на вац), 
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фор ми ра ју СПС-СНС-УРС има ће мо слич ну си ту а ци ју, са тим што 
ће пре ми јер и пред сед ник ре пу бли ке би ти из раз ли чи тих пар ти-
ја, што ће осла би ти по зи ци ју пред сед ни ка ре пу бли ке у од но су на 
оне ре со ре ко ји ће при па сти ко а ли ци о ним парт не ри ма. Ме ђу тим у 
усло ви ма ка да је ис ход из бо ра та кав да не ма ја сне ве ћи не ко ја би 
фор ми ра ла вла ду бит на је уло га пред сед ни ка ре пу бли ке у чи јој је 
над ле жно сти пред ла га ње кан ди да та за са став вла де. Он та да мо же 
да игра уло гу по сред ни ка и мо же да фа во ри зу је јед ног кан ди да та у 
од но су на дру гог.42)

Дру га фа за у про ме на ма ка рак те ра ме шо ви тог си сте ма вла-
сти у Ср би ји је фа за ко ха би та ци је.43) Ко ха би та ци ја је слу чај ка да 
је пред сед ник из јед не по ли тич ке пар ти је, а пре ми јер и вла да из 
њој су прот ста вље не пар ти је или ко а ли ци је ко ја фор ми ра ве ћи ну 
у пар ла мен ту. У том слу ча ју си стем у Ср би ји ви ше ли чи на пар-
ла мен тар ни, јер је ути цај пред сед ни ка ре пу бли ке у ова квим окол-
но сти ма углав ном све ден са мо на ње го ва устав на овла шће ња, ко ја 
ни су ве ли ка. Те жи ште из вр шне вла сти, ако не и це ло куп на из вр-
шна власт је у ру ка ма вла де ко ја је од го вор на пар ла мен ту. Мно ги 
упра во због ово га сма тра ју да је си стем вла сти у Ср би ји пар ла мен-
тар ни и да не мо же мо го во ри ти о ко ха би та ци ји јер је она ка рак-
те ри сти ка по лу пред сед нич ких си сте ма ка кав је на при мер си стем 
Фран цу ске. По дру ги ма, у ова квим окол но сти ма има мо си ту а ци ју 
у прак си да је власт по де ље на из ме ђу пред сед ни ка ко ји је за јед-
но са пар ла мен тар ном ма њи ном опо зи ци ја вла ди ко ју по др жа ва 
ве ћи на у пар ла мен ту. У ова квим усло ви ма пред сед ник ре пу бли ке 
ће „нај ве ро ват ни је ста ја ти по стра ни те ку ћих стра нач ких су ко ба и 
та ко мо ћи да де лу је као не у тра лан по сред ник“.44) У срп ској по ли-
тич кој прак си ни је би ло мно го при ме ра ко ха би та ци је. Је дан је сте 
у пе ри о ду ка да је Ми лан Ми лу ти но вић из Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је био пред сед ник, а Зо ран Ђин ђић из ко а ли ци је ДОС пре ми-

Фон да ци ја He in rich Böll, ре ги о нал на кан це ла ри ја за Ју го и сточ ну Евро пу у Бе о гра ду, 
Бе о град, 2011, стр 42.

42)  Mat thew Søberg Shu gart, SemiPresidentialSystems:DualExecutiveandMixedAuthority
Patterns, 2005, od.dk/fi les/se mi-pre si den ti a lism.pdf, стр. 11.

43) Ов де је по треб но на по ме ну ти да по сто је ста но ви шта ко ја по ла зе од то га да је упра во 
ко ха би та ци ја као од ли ка по лу пред сед нич ких си сте ма ло ша по но ве де мо кра ти је. Ме-
ђу тим, ис тра жи ва ња ко ја је спро вео Ро берт Ел џи по ка за ла су да у ве ћи ни ис тра же них 
слу ча је ва ни је до шло до по кла па ња пе ри о да ко ха би та ци је са тре нут ком ка да је до шло 
до уру ша ва ња де мо кра ти је. (Ro bert El gie, “Se mi-pre si den ti a lism, Co ha bi ta tion and Col-
lap se of Elec to ral De moc ra ci es, 1990-2008”, GovernmentandOpposition,vol 45. No. 1, 
Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 2010, стр. 34.

44) Не бој ша Вла ди са вље вић, „Де мо кра ти ја и по лу пред сед нич ки си стем у Ср би ји да нас“ у 
ЈавнеполитикеСрбије(при ре дио: Ми лан По ду на вац), нав. де ло, стр. 17.



стр:113130.

- 125 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

јер. Мно ги ову фа зу од ре ђу ју као ква зи пар ла мен тар ну с об зи ром 
да Ми лан Ми лу ти но вић ни је ни мо гао да ис пу ња ва у це ли ни сво-
је над ле жно сти као пред сед ник Ре пу бли ке ка ко због сме не ре жи-
ма та ко и због ха шке оп ту жни це ко ја је по диг ну та про тив ње га. 
Дру ги при мер ко ха би та ци је у Ср би ји је пе ри од од 2004-2007. го ди-
не где је пред сед ник Ре пу бли ке био Бо рис Та дић из Де мо крат ске 
стран ке ко ја је би ла у опо зи ци ји, а пре ми јер Во ји слав Ко шту ни ца 
из Де мо крат ске стран ке Ср би је. Вла да је би ла ма њин ска и њу је 
чи ни ла ко а ли ци ја Де мо крат ске стран ке Ср би је, Г17 плус и Срп-
ског по кре та об но ве – Но ве Ср би је, док је по др шку у пар ла мен ту 
пру жа ла Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је. Си стем вла сти у Ср би ји 
је та да функ ци о ни сао ви ше као пар ла мен тар ни не го као пред сед-
нич ки, ка ко је то би ло ра ни је и у пе ри о ди ма по сле до га. Ире на 
Пе јић сма тра да овај пе ри од функ ци о ни са ња си сте ма вла сти имао 
пре те жно обе леж ја пре ми јер ско-пред сед нич ког си сте ма, има ју ћи 
на уму да је у овом пе ри ду, ка ко она ка же, функ ци о ни са ла „мир на“ 
ко ха би та ци ја због по сто ја ња кон сен зу са око над ле жно сти из ме ђу 
пред сед ни ка и ње го ве пар ла мен тар не ма њи не и пре ми је ра и ње го-
ве пар ла мен тар не ве ћи не.45)

Са сме њи ва њем ових го ре на ве де них фа за у по ли тич ком си-
сте му Ср би је сме њу је се за пра во ин сти ту ци ја вла сти ко ја у јед ном 
тре нут ку игра уло гу вођ ства у по ли тич ком про це су, а што је узро-
ко ва но ши рим по ли тич ким кон тек стом у ко ме ова ко ус по ста вљен 
си стем де лу је. Ро берт Ел џи ис ти че да у мно гим слу ча је ви ма ко ји 
има ју по лу пред сед нич ки си стем вла сти по сто ји ја сна ко ре ла ци ја 
из ме ђу кон тек ста у ко ме јед на др жа ва ус по ста вља по лу пред сед-
нич ки си стем и обра сца вођ ства ко ји на ста је од мах по сле.46) Кон-
текст у ко ме је Ср би ја уве ла по лу пред сед нич ки си стем де ве де се-
тих го ди на био је та кав да је пр ви ус по ста вље ни обра зац по ли тич-
ког вођ ства пред сед ни ку ре пу бли ке дао уло гу но се ће ин сти ту ци ја 
по ли тич ког си сте ма и у ко јој је би ла скон цен три са на по ли тич ка 
моћ. Са сме ном ре жи ма, а са мим тим и про ме ном кон тек ста у ко ме 
си стем де лу је, ви де ли смо да је у Ср би ји по сле 2000. го ди не про-
ме њен обра зац по ли тич ког вођ ства. Са да је Вла да та ко ја пре у зи-
ма уло гу по ли тич ког вођ ства у си сте му и клат но по ли тич ке мо ћи 
сто ји на ње ној стра ни, да би то ком по след њег ман да та пред сед ни-

45) Ире на Пе јић, „По лу пред сед нич ки си стем и мо гућ ност ко ха би та ци је“, Теме, бр. 1,  
Ниш, 2007, стр. 58.

46)  Ro bert El gie (Ed.), SemipresidentialisminEurope, Ox ford Uni ver sity Press, Ox sford, 1999, 
286-289.
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ка Ре пу бли ке чи ју је функ ци ју оба вљао Бо рис Та дић клат но по ли-
тич ке мо ћи се по но во вра ти ло на стра ну пред сед ни ка. Ка ко да нас 
Вла да ре пу бли ке Ср би је ни је још увек фор ми ра на оста је да се ви ди 
ко ја ће од ових две ју ин сти ту ци ја игра ти пре суд ну уло гу у функ ци-
о ни са њу ме шо ви тог си сте ма вла сти у Ср би ји.

***

У ра ду смо ви де ли да ме ђу струч ња ци ма ко ји се ба ве овом те-
ма ти ком не ма са гла сно сти око то га ка кав је си стем вла сти у Ср би-
ји, што за пра во зна чи да не ма са гла сно сти и око то га ка ква је уло га 
и по ло жај пред сед ни ка ре пу бли ке Ср би је. Ми смо ста ли на ста но-
ви ште да је Ср би ја, што се из Уста ва и по ли тич ке прак се ја сно ви-
ди, иза бра ла ме шо вит си стем вла сти и да ин сти ту ци ја пред сед ни ка 
ре пу бли ке има зна чај ну по не кад и пре суд ну уло гу у ква ли тет ном 
функ ци о ни са њу си сте ма има ју ћи на уму чи ње ни цу да је он јед на 
од ин сти ту ци ја ко ја је не по сред но иза бра на и ко ја по се ду је ве ли ки 
по ли тич ки ауто ри тет. Ви де ли смо да ка да су узму у об зир од ред бе 
Уста ва, али и ре а лан по ли тич ки жи вот, по ло жај и уло га пред сед-
ни ка ре пу бли ке ва ри ра ју и то од оних са ка рак те ри сти ка ма пред-
сед нич ких до оних са ка рак те ри сти ка ма пар ла мен тар них си сте ма 
вла сти. Раз лог то ме је су и од ли ке пар тиј ског си сте ма и са мих пар-
ти ја и на чи на њи хо ве ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња, као и уста-
но вље ног из бор ног си сте ма у Ср би ји.

Ана ли зом устав них од ред би утвр ди ли смо да Ср би ја има 
„уме ре ног“ пред сед ни ка Ре пу бли ке. Ме ђу тим, ви де ли смо да у по-
ли тич кој прак си он ипак оства ру је мно го ве ћи ути цај на по ли тич ке 
про це се не го што је то уста вом пред ви ђе но, по себ но у усло ви ма 
ка да пар ти ја пред сед ни ка има и пар ла мен тар ну ве ћи ну и са мим 
тим фор ми ра и вла ду. Сма тра мо да ка ко по сто ји не са гла сност из-
ме ђу пред сед ни ко вог устав ног по ло жа ја и ствар ног по ли тич ког 
ути ца ја по треб но је ова кво ста ње раз ре ши ти, а за то по сто је нај-
ма ње два на чи на. Је дан на чин је сте да се пред сед ник Ре пу бли ке 
Ср би је ви ше не би ра ди рект но на из бо ри ма већ у пар ла мен ту са 
ми ни мал ним из ме на ма ње го ве са да шње по зи ци је у Уста ву, док би 
дру ги на чин био да се пред сед ник ре пу бли ке и да ље би ра на не по-
сред ним из бо ри ма, али да се ње го ва овла шће ња по ја ча ју у сми слу 
да ње гов не фор мал ни ути цај, пре све га онај на вла ду, бу де ин сти ту-
ци о на ли зо ван кроз но ве устав не од ред бе и да та ко до би је мо по ме-
ра ње од „осред њег“ ка „ја ком“ пред сед ни ку, од но сно да кре и ра мо 
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ствар но-функ ци о нал ну би це фал ну из вр шну власт. У скла ду са тим, 
сма тра мо и да је по треб но из ме на ма уста ва да ти мо гућ ност пред-
сед ни ку Ре пу бли ке и да пред се да ва сед ни ца ма Вла де по угле ду на 
фран цу ски си стем вла сти. Раз лог ова квим пред ло же ним из ме на ма 
са др жан је у то ме да у усло ви ма ка да пред сед ник Ре пу бли ке Ср би-
је не фор мал но оства ру је ве ли ки по ли тич ки ути цај на оста ле гра не 
вла сти ја вља се по тре ба ње го вог ста вља ња у фор мал не окви ре што 
би за со бом по ву кло и ве ћу по ли тич ку од го вор ност пред сед ни ка 
пред би ра чи ма. По сто је и схва та ња ко ја по ла зе од то га да је си стем 
вла сти ова кав ка кав је до бар, али да он још увек не функ ци о ни-
ше на на чин ка ко је то пред ви ђе но пре све га због не по што ва ња 
де мо крат ских прин ци па од стра не по је ди них ак те ра по ли тич ког 
про це са. Сма тра мо да и ова ква ста но ви шта има ју уте ме ље ња пре 
све га због то га што гра ђа ни ма омо гу ћа ва ју „стра те шко“ гла са ње, 
од но сно раз ли чи то гла са ње на пар ла мен тар ним и на пред сед нич-
ким из бо ри ма што би омо гу ћи ло од ре ђен ба ланс вла сти у си сте му.

DraganTrailovic
THEPOLITICALINSTITUTIONOFTHEPRESIDENT

OFREPUBLICINGOVERNMETALSYSTEMOFSERBIA
Summary
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onethatsaysthatthesystemofgovernmentinSerbiais
semipresidential.Thesecondpartofthepaperdealswith
competenciesofthePresidentaccordingtotheConstitu
tionoftheRepublicofSerbiaaswellastheroleofthepre
sidentinsystemofgovernmentaccordingtothepolitical
practiceinSerbia.
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Resume
Theheadof state is one of themost important political
institutionwhichisessentialforthewellfunctioningofgo
vernment.Competences,positionandroleofheadofstate
aswellasitsrelationshiptootherbranchesofgovernment
determinethecharacterofthesystemofgovernmentinone
state.AftertheColdWarandthecollapseofrealsocialism
manystatesbelongingtotheEasternblocwasincludedin
theprocessofdemocratic transition inorder toconsoli
datedemocracy.Atthattimethebasicdilemmawaswhat
systemofgovernmenttheyshouldapply.Manywereofthe
opinionthatonlyaparliamentarysystemcanbebeneficial
tonewdemocracies.Incontrary,mostofthesestatescho
setointroduceasystemofdirectlyelectedPresidentand
have chosen a semipresidential system of government.
When it comes to Serbia there is no consensus onwhat
kindofgovernmentalsystemisfunctionalinourstate.So
mebelievethattheSerbiansystemofgovernmentisparli
amentaryorrationalizedparliamentarianismwhileonthe
othersidearethosewhothinkthatthegovernmentalsys
teminSerbiaisasortofsemipresidential,preciselypre
mierpresidentialsystem.Theroleofthepresidentinthe
politicalsystemofSerbiaisregulatedbytheConstitution
oftheRepublicofSerbiawhichwasadopted2006thand
bytheLawonthePresidentoftheRepublic.Accordingto
theConstitutionSerbiahasimplementedasystemofsepa
rationofpowersintolegislative,executive,andjudiciary.
Executivepower is sharedbetween theGovernmentand
thePresident of theRepublic.President of theRepublic
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ofSerbiaiselectedindirectelectionsbysecretballotfor
atermoffiveyears.DutiesandcompetencesofthePresi
dentofSerbiaarestipulatedbytheConstitutionofSerbia:
Presidentof theRepublicrepresentsSerbiaathomeand
abroad,declareslawsuponhis/herdecree,inaccordance
withtheConstitution,proposesanindividualforthepo
sitionofPrimeMinistertoParliament,postsandrecalls
ambassadorsoftheRepublicofSerbia,receiveslettersof
creditandrevocablelettersofcreditofforeigndiplomatic
representatives, grant amnesties andawardhonors.The
Presidentof theRepublicmay returnaproposed law to
theParliament for furtherdecidingand thePresidentof
theRepublicmay,inaccordancewiththeConstitutionand
laws,dismisstheParliamentonajustifiedproposalofthe
Government.ThePresidentoftheRepubliccommandsthe
Militaryandplaces,promotesanddismissesofficersofthe
SerbianMilitary.
Also, theroleofpresidentof therepublicinSerbianpo
litical systemvariesdependingon factors suchasparty
system,electoral systemetc.Forexample, the systemof
governmentoperateswith thecharacteristicsofapresi
dentialsystemwhenthePresidentoftheRepublicisalso
thechairmanof theparty thathasamajority inParlia
ment andwhen the Priminister and the President come
fromthesameparty.Thesecondphaseofchangesinthe
characterofgovernmentalsysteminSerbiaisthestageof
cohabitation.InthiscasethesysteminSerbiaismorelike
aparliamentary,becausetheinfluenceofthePresidentof
theRepubliconpoliticalprocesesinsuchcircumstances
isusuallyreducedonlytoitsconstitutionalpowers,which
arenotlarge.Thefocusoftheexecutiveifnotalltheexe
cutivepower is in thehandsofPriministerandGovern
mentthatisresponsibletoParliament.

 Овај рад је примљен 1. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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* Научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
** Чла нак је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти 

по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја“ (179009), ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Sта ти сти ка ка же да у све ту, нај ви ше на Бли ском ис то ку, на сва-
ких пет ми ну та по ги не је дан хри шћа нин због сво је ве ре. Иако 

је хри шћа ни ма нај те же на Бли ском ис то ку, ни је им ла ко ни у Ин-
ди ји, Ки ни, али ни у Европ ској уни ји. У овој гло ба ли стич кој тво ре-
ви ни во ди се пра ва кам па ња про тив све га хри шћан ског, па и сим-
бо ла, по себ но кр ста, ко ји се же ли про те ра ти из јав ног жи во та.1) У 
Ве ли кој Бри та ни ји, на при мер, 2015. го ди не сту па на сна гу за кон 
пре ма ко ме из свих слу жбе них до ку ме на та мо ра ју не ста ти пој мо ви 
„му шко“, „жен ско“, „мај ка“, „отац“, „мла до же ња“, „мла да“ и то ме 
слич но. За кон је до нет на ини ци ја ти ву хо мо сек су а ла ца. Ме ђу тим, 
овај За кон је отво рио (не)све сно и пи та ње хри шћан ске мо ли тве 
„Оче наш“, јер, ако се до след но при ме ни и Цр ква мо ра про на ћи 
но ве тер ми не, јер не мо же се мо ли ти не бе ском Оцу.2) Мо же се, да-
кле, сло бод но за кљу чи ти да део за пад не ели те сле ди тра ди ци ју фи-
ло зо фи је и иде о ло ги је пе ре ни ја ли зма (ко ја има ко ре не у те о зо фи ји 
и окул ти зму), а са гла сно овом уче њу исти на се кри је у про шло сти, 
по себ но у исла му. Због то га део за пад не ак ту ел не по ли тич ке ели-
те по др жа ва ислам, а мр зи хри шћан ство. То је и узрок да у Уста ву 
Европ ске уни је ни је би ло ме ста за став о хри шћан ским ко ре ни ма 
Евро пе.3)

Иако се хри шћа ни на За па ду бу не про тив ове но ве по ли ти ке 
хри стја но фо би је, зва нич не по ли ти ке свих др жа ва ко је чи не Европ-
ску уни ју, сле де ћи упут ства Бри се ла про мо ви шу вер ску тр пе љи-
вост (то ле ран ци ју), што се пре тва ра у на ци о нал но и иден ти тет ско 
са мо у би ство. То ле ран ци ја оно га што не тре ба то ле ри са ти по ста је 
про блем дру штва. Јер, ка ко ис ти чу пси хо ло зи тр пи се (то ле ри ше) 
не ко ко је не при ја тан, а не они ко ји су нор мал ни и при јат ни.4) Све 
до би ја раз ме ре ко ло сал ног епи гон ства,5) што се пре тва ра (и) у кри-
зу иден ти те та. Тр пе љи вост до во ди и до па си ви за ци је и не чи ње ња 

1) Ви ди: Иван Ни ко ла й чук, „Евро па без кре стов“, http://stop-news.com/sobytiyafakty/1105-
evro pa-bez-kre stov.html.

2) Юрий Но сов ский, „'От че наш' под за пре том в Бри та нии?“,  http://www.prav da.ru/fa ith/
fa it hcul tu re/03-04-2012/1113440-muzh_zhe na-0/.

3) Ви ди: Марк Сеџ вик, Противмодерногсвета,Традиционализам–тајнаинтелектуал
наисторијадвадесетогвека, Укро ни ја, Бе о град, 2006, стр. 71.

4) „То ле рант ное зло“, http://www.se god nia.ru/con tent/109132, 18. 05. 2012.
5) Епи гон – не чи ји след бе ник ко ји не ма ни шта ори ги нал но у свом ра ду.
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би ло ка квих ак тив но сти на за шти ти сво јих ин те ре са у вла сти тој 
др жа ви и све ту. На тај на чин се омо гу ћа ва ши ре ње оних иде о ло ги-
ја и вред но сти ко ји не сле де ову ло ги ку, а очи глед но је да ислам не 
сле ди тр пе љи вост.

По да ци све до че да се број хри шћа на сма њу је на це лом Бли-
ском ис то ку, јед на ко у Изра е лу, као и у му сли ман ским др жа ва ма. 
Ка да је осно ван Изра ел у ње му је (по себ но у Ви тле је му) би ло у 
струк ту ри ста нов ни штва 15 од сто хри шћа на. Да нас их има са мо 
1,5 од сто. У свим му сли ман ским др жа ва ма Бли ског ис то ка за бе-
ле же но је сма њи ва ње бро ја хри шћа на, што се ту ма чи тра ди ци о-
нал ним пре зри вим ста вом му сли ма на пре ма дру гим ре ли ги ја ма, а 
то ком по след њих 100 го ди на овај од нос се све ви ше пре тва рао у 
на си ље и отво ре ну мр жњу.6) Ве ћи на хри шћа на, али и дру гих ма њи-
на, бе жа ла је у пр вој фа зи на За пад, по себ но САД, а да нас у Ру ску 
Фе де ра ци ју. До не дав но, ве ћи на Ара па ко ји су жи ве ли у САД би ли 
су хри шћан ске ве ре. По што је Ва шинг тон, а по том и Бри сел као се-
ди ште Европ ске уни је од био да за шти ти хри шћа не ови су се обра-
ти ли Ру ској пра во слав ној цр кви и Пу ти ну ко ји је обе ћао за шти ту. 
Но, по ђи мо ре дом.

Што је ви ше де мо кра ти је на Бли ском ис то ку – ма ње је вер ске 
тр пе љи во сти, ис ти чу хри шћан ски ана ли ти ча ри на Бли ском ис то ку. 
Ме ђу бли ско и сточ ним хри шћа ни ма је рас про стра њен став да где 
год Аме ри кан ци до не су де мо кра ти ју на сво јим тен ко ви ма или ави-
о ни ма, це ну пла те хри шћа ни – не ста ну из тих др жа ва. У да на шњем 
Ав га ни ста ну ви ше не ма ни јед не је ди не хри шћан ске цр кве. Ако се 
не ко усу ди да у овој др жа ви про по ве да хри шћан ство би ће уби јен. 
Ако не ки Ав га ни ста нац при ми хри шћан ство, му сли ма ни ће му по-
би ти сву ужу и ши ру по ро ди цу, Да ли је то де мо кра ти ја и да ли је 
то био ствар ни циљ аме рич ких ра то ва у овом ре ги о ну?7)

6) Ис ку ство хри шћа на са исла мом је вр ло не при јат но. На при мер, ка да су се број не хри-
шћан ске др жа ве и још број ни ји хри шћа ни на шли под оку па ци јом ото ман ске Тур ске до-
жи ве ли су да „не ма ју пра во на бо га ће ње ни ти на по се до ва ње знат не по вр ши не зе мље“. 
Да ни су мо гли да по пра вља ју по сто је ће цр кве и ма на сти ре, те да гра де но ве, а упо зна ли 
су и низ дру гих ве о ма огра ни ча ва ју ћих и спре ча ва ју ћих по сту па ка и ме ра ко је су би ле 
усме ре не на под сти ца ње хри шћа на да при ме ислам. На дру гој стра ни, му сли ма ни у 
хри шћан ским зе мља ма ни су би ли из ло же ни ова квим огра ни ча ва ју ћим ме ра ма. Ви ди: 
Епи скоп Ири неј До бри је вић, „Пра во слав ни дух и ети ка ка пи та ли зма“, Philotheos, бр. 
5, 2005, стр. 416-424.

7) Да рья Си ва шен ко ва, „Во сток за ли ва ют хри сти ан ской кро вью“, http://www.prav da.ru/fa-
ith/di a log/28-01-2012/1106190-af gan_christ-1/.
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До агре си је на Ирак и па да Са да ма Ху се и на у овој др жа ви жи-
ве ло је 1,5 ми ли о на хри шћа на (око 500.000 пра во слав них), а да нас 
их је оста ло ма ње од 400.000 (пра во слав них око 150.000). Оку па-
ци о не сна ге ни су ни шта учи ни ле да за у ста ве њи хо во исе ља ва ње.  
Бор ци „Ал Ка и де“ у Ира ку нео ме та но уби ја ју хри шћа не, те ови 
има ју из бор: или по бе ћи или се из ло жи ти му че ни штву (зна чи и 
смр ти). Нај ви ше хри шћа на у Ира ку жи ве ло је у два гра да – Баг-
да ду и Мо су лу. Да нас не про ђе дан без на па да на њих и по ги би је 
мир них ста нов ни ка ових гра до ва. Сви хри шћа ни жи ве са са зна њем 
да у сва кој ми ну ти мо гу би ти ме та љу тих при вр же ни ка Му ха ме да 
ко ји при на па ду из го ва ра ју – Умри не вер ни че! Два хри шћа ни на су 
уби је на ка да их је во зач ауто мо би ла пи тао ис по ве да ју ли ислам, а 
они од го во ри ли не. Та да је во зач узео ауто мат ску пу шку и обо ји цу 
убио, уз го ре на ве де ни по клич. Ри мо ка то лич ки ар хи е пи скоп Баг-
да да је по звао сво је вер ни ке да не че ка ју смрт, не го да бе же из др-
жа ве. Због то га хри шћа ни ми сле да је ре ше ње да до би ју ауто ном ну 
по кра ји ну на се ве ру Ира ка. Но, пред сед ник ни је при хва тио та кав 
пред лог, јер сма тра да би та ауто но ми ја по ста ла ме та му сли ма на. 
Но, од би ја ју ћи ово, ни је по ну дио ни не ко дру го ре ше ње.8)

У Ли би ји по сле агре си је САД и Европ ске уни је на власт су 
до шли исла ми сти и по сле ви ше де це ниј ског ми ра из ме ђу му сли-
ма на и хри шћа на све је сру ше но. Са да епи скоп Три по ли ја тра жи 
за шти ту за хри шћа не у свим цен три ма по ли тич ке мо ћи на За па ду, 
укљу чу ју ћи САД, али ни ко не чу је ње гов глас.9)

САДНАБЛИСКОМИСТОКУ
ПОМАЖУИСТРЕБЉЕЊЕХРИШЋАНА

Нај ве ћи са ве зник САД на Бли ском ис то ку, ка ко је по зна то је 
Са у диј ска Ара би ја. Не дав но је вр хов ни муф ти ја Аб дул Азиз Бин 
Аб ду ла, ко га му сли ма ни на зи ва ју и „све ти шејх“ (дру ги чо век у 
др жа ви) у фе тви из ре као смрт свим хри шћа ни ма на по лу о стр ву, 
по звав ши се на ре чи про ро ка Му ха ме да „да у Ара би ји има ме ста 
са мо за при пад ни ке исла ма“. По ред то га сви хри шћан ски хра мо ви 
мо ра ју би ти по ру ше ни, јер су из гра ђе ни на арап ској зе мљи – те ри-
то ри ји исла ма – ис ти че „све ти шејх“! Ма ло број ним хри шћа ни ма 
у Ара би ји, а та ко ђе и у свим др жа ва ма Бли ског ис то ка, ове ре чи 

8) „Whe re Ha ve All The Chri sti ans Go ne?“, StrategyPage, 11/05/2012.
9) Ви ди: „США про тив вли я ния Пра во сла вия и Рус ской Цер кви“, http://ru skli ne.ru/news_

rl/2011/09/16/ssha_pro tiv_vliyaniya_pra vo sla viya_i_rus skoj_cer kvi/.
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вр хов ног муф ти је иза зва ле су не спо кој. У Са у диј ској Ара би ји хри-
шћан ских цр ка ва и ма на сти ра не ма. Је ди на ре ли ги ја ко ја се ов де 
мо же ис по ве да ти је ве ха биј ски ислам. За но ше ње кр ста на лан чи ћу 
у Ара би ји би чу ју, а за по се до ва ње Би бли је иде се на ви ше го ди-
шњу за твор ску ка зну. Слич но је са мо ме ђу та ли ба ни ма. Уби ство 
хри шћа ни на и си ло ва ње хри шћан ки у овим сре ди на ма ни је грех, 
што се че сто и прак ти ку је, као и хва та ње хри шћан ки и про да ја у 
ха ре ме.10)

У Си ри ји, где За пад по др жа ва стра не пла ће ни ке, си ту а ци ја је 
та ква да ће хри шћа ни уско ро не ста ти, чи ме ће се из вр ши ти пот пу-
на де хри стја ни за ци ја др жа ве. На и ме, стра ни пла ће ни ци по ред то га 
што на па да ју ре жим ске сна ге, на па да ју и хри шћа не и хри шћан ске 
цр кве и ма на сти ре. Си риј ски хри шћа ни (Ан ти о хиј ски па три јар хат) 
су од у век има ли за шти ту Ру ске пра во слав не цр кве (на рав но и ру-
ске др жа ве). Цр кве ни Устав Ру си ма је до шао упра во из Си ри је, а 
пр ви ми тро по лит Ки јев ске Ру си је био је Ара пин си риј ског по ре кла 
по име ну Ми ха и ло, ко ји је по том про гла шен за све ца под име ном 
Ми ха и ло Грк, јер је до шао из Ви зан ти је.11)

У Си ри ји се на ла зе ва жне хри шћан ске цр кве и ма на сти ри. Чак 
се и реч „хри шћа нин“ ро ди ла у Си ри ји (Да ма ску) у јед ној од пр-
вих хри шћан ских за јед ни ца у све ту. Ан ти о хиј ска цр ква во ди па-
три јар хат свег Ис то ка и јед на је од че ти ри нај ста ри је па три јар ши је 
у пра во слав ном све ту. Си риј ска цр ква је осно ва на 37. го ди не од 
апо сто ла Пе тра и Па вла. Си ри ја, за јед но са Изра е лом, Ли ба ном и 
Јор да ном, пред ста вља за све хри шћа не све та „све ту зе мљу“, јер 
се ов де раз ви ла би блиј ска ми сте ри ја. Сва ки хо до ча сник ће оби ћи 
пу сти њу где се ро дио Аврам, а ко ја се на ла зи у овој др жа ви. Ру ски 
хо до ча сни ци ов де сти жу пре ко лу ке у Оде си и до шав ши на си риј-
ску оба лу пе шке пре ла зе у Па ле сти ну, те сва ки од њих ко ји се кре-
ће ка Је ру са ли му оби ђе и си риј ске ма на сти ре и цр кве. Ма на стир 
Бо го ро ди це на ла зи се 22 км од Да ма ска, Из гра ђен је 547. го ди не 
од им пе ра то ра Ју сти ни ја на. У овом ма на сти ру се чу ва ста ра ико на 
Бо го ро ди це (ко ја се сма тра чу до твор ном, јер су се мно ги ов де из ле-
чи ли), а ко ју је ико но пи сао све ти Лу ка и ко ја се ни ко ме не по ка зу је. 
По бро ју хо до ча сни ка из свег хри шћан ског, а по себ но пра во слав-

10) Ар тур При й мак, „Са у дов ская Ара вия: хри сти ан ству – бой“, http://www.prav da.ru/fa ith/
di a log/24-03-2012/1112253-ara via-0/.

11) Ар тур При й мак, „Си рия: хри сти ан ство под при це лом“, http://www.prav da.ru/fa ith/di a-
log/15-05-2012/1115140-si ria-0/.
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ног све та овај ма на стир је био ме ђу нај по се ће ни јим на Бли ском 
ис то ку. Ту је, по ред мно штва дру гих цр ка ва и све ти ња, и ма на стир 
све те Те кле, пр ве хри шћан ске све ти тељ ке и му че ни це (да нас је то 
жен ски ма на стир ко ји се бри не о на пу ште ној жен ској де ци).

Храм све те Со фи је из Из ни ка (ста ра Ни ке ја) у Тур ској по стао 
је џа ми ја, јер је од лу ка тур ске вла де од 6. но вем бра 2011. го ди не 
по ста ла пра во сна жна. Овај гест тур ских вла сти по но во је про боо 
хри шћан ско ср це. Ра ди се о дру гом хра му све те Со фи је ко ји је из-
гра ђен у VI ве ку од им пе ра то ра Ју сти ни ја на I.  

У Ни ке ји су одр жа на два Ва се љен ска са бо ра (325. и 787. го-
ди не), при че му је по след њи одр жан упра во у хра му све те Со фи је. 
У Ни ке ји је до не сен Сим вол ве ре, ко ји по ме сту до но ше ња но си и 
име Ни кеј ски. Ов де је, та ко ђе, за дат смрт ни уда рац је ре си Ари ја-
ни зма. Све та Со фи ја у Ни ке ји, ина че, је ура ђе на као ма ња ко пи ја 
Све те (Аја) Со фи је из Кон стан ти но по ља. Пр ви пут Све та Со фи ја у 
Ни ке ји је пре тво ре на у џа ми ју 1331. го ди не. По сле ве ли ког по жа-
ра у хра му-џа ми ји 1922. го ди не, му сли ма ни су то про ту ма чи ли ка-
зном што су пре у зе ли хри шћан ски храм и ни су хте ли да ово зда ње 
об но ве, те су је пре да ли хри шћа ни ма, ко ји су је об но ви ли и 2007. 
го ди не по но во осве ти ли. По што је храм при вла чио мно штво хри-
шћа на и ту ри ста, али и де ло вао ми си о нар ски, јер је ов де де се так 
Ту ра ка при ми ло хри шћан ство, тур ске вла сти су до не ле од лу ку да 
га по но во пре тво ре у џа ми ју.12)

По сле Дру гог свет ског ра та стра да ње хри шћа на на Бли ском 
ис то ку се са мо уве ћа ва ло. Део ана ли ти ча ра то ту ма чи ате и за ци јом 
Ру си је и по сто ја њем Со вјет ског Са ве за, ко ји ни је, као што је то ра-
ди ла цар ска Ру си ја, шти тио хри шћа не у овом ре ги о ну. 

То ком гра ђан ског ра та у Ли ба ну од 1975 – 1990. го ди не Ара пи 
– му сли ма ни бо ри ли су се про тив свих дру гих ре ли ги ја, по себ но 
хри шћа на, те су мно ги тај рат ту ма чи ли „као пр вим од мно го број-
них ра то ва из ме ђу хри шћа на и му сли ма на то ком XX и XXI ве ка“. 
Иако му сли ман ски ауто ри по ку ша ва ју да при ка жу кр ста шке ра то ве 
као пр ву агре си ју на ислам ски свет, исти на је да су кр ста ши зва-
нич но по шли да за шти те хри шћа не од на сил не исла ми за ци је. Но, 
ислам је све то пре жи вео и на ста вио да исла ми зу је и про го ни хри-

12) Да рья Си ва шен ко ва, „Свя тая Со фия ме ня ет крест на по лу ме сяц“, http://www.prav da.
ru /fa ith/di a log/16-05-2012/1115246-svyat_So fia-0/; Упор.: Зо ран Ми ло ше вић, „Ши ре ње 
иде ја бли ско и сточ них исла ми ста у шко ла ма Не мач ке“, Политичкаревија, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2010, стр. 233–248.
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шћа не до да на шњих да на. Му сли ма ни су, за хва љу ју ћи наф ти, до-
шли до огром ног нов ца и са вре ме них за пад них вој них и ци вил них 
тех но ло ги ја, што ко ри сте да рас па љу ју не си гур ност ме ђу хри шћа-
ни ма. Исламданаспоновомаршира, не са мо на Бли ском ис то ку, 
где пре ко „Арап ског про ле ћа и ре во лу ци ја“ до ла зи на власт, не го и 
у свим др жа ва ма Европ ске уни је, по себ но Не мач кој (где је не дав но 
за по че та бес плат на по де ла 25 ми ли о на Ку ра на на не мач ком), Бел-
ги ји, Фран цу ској, Ен гле ској, Нор ве шкој, Хо лан ди ји...

ЗАШТОНИКОСЕММУСЛИМАНА
НЕМАДРЖАВУНАБЛИСКОМИСТОКУ?

НаБлискомистокуниједнадругарелигија,семмуслимана(и
Јевреја)немасвојудржаву. У Егип ту жи ви пет ми ли о на Коп та – 
хри шћа на ко ји не при хва та ју ислам и стал на су ме та на па да му-
сли ма на. У дру гим др жа ва ма Бли ског ис то ка си ту а ци ја је слич на 
– хри шћа ни не ма ју сво ју др жа ву и да би са чу ва ли ве ру и из бе гли 
смрт исе ља ва ју се.13) Ка да не ма хри шћа на му сли ма ни се сва ђа ју из-
ме ђу се бе: су ни ти и ши и ти, су ни ти и при пад ни ци не ких ислам ских 
сек ти (у Си ри ји ала ви ти), за тим су ме та и при пад ни ци пре ди слам-
ске ре ли ги је зо ро а стреј ци. Са мо су се Је вре ји за шти ти ли ство рив-
ши сво ју др жа ву.

Ислам ски фун да мен та ли сти да би под ста кли му сли ма не на мр-
жњу пре ма хри шћа ни ма ак ту е ли зу ју ста ре ми то ве, ле ген де и сте-
ре о ти пе ка ко би да ли ле ги ти ми тет про го ну хри шћа на. Та ква је, на 
при мер, при ча да су хри шћа ни сво је вре ме но ту кли му сли ма не, па 
то са да тре ба вра ти ти. Та ко се фор ми ра ју усло ви за ра ди ка ли за ци ју 
ста во ва му сли ма на, што се у Евро пи и САД, на зи ва те ро ри змом, а 
код му сли ма на је то во ђе ње све тог ра та про тив не вер ни ка – џи ха да.

РУСИЈА(ПОСТАЈЕ)ГЛАВНИЗАШТИТНИК
ХРИШЋАНАУСВЕТУ?

Ми тро по лит Ила ри он, за ду жен за спољ не по сло ве у Ру ској 
пра во слав ној цр кви је ин фор ма ци је пред ста вио бив шем пре ми је-
ру, а са да пред сед ни ку Ру ске фе де ра ци је Вла ди ми ру Пу ти ну и овај 

13) Ви ди: Пе тер Ко ва чич Пер шин, „Зна чај на ци о нал не др жа ве у са вре ме ном све ту“, у 
збор ни ку: Националнадржаваиекономија (при ре дио: Зо ран Ми ло ше вић), Сло бо мир 
П Уни вер зи тет, Би је љи на – Сло бо мир, 2011, стр. 31–46.
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је при хва тио оба ве зу да за шти ти хри шћа не на Бли ском ис то ку. За 
вре ме Са да ма Ху се и на у Ира ку је жи ве ло око 500.000 пра во слав-
них, са да око 150.000 ис та као је ми тро по лит. У Егип ту му сли ма ни 
на па да ју и хри шћа не и њи хо ве хра мо ве ко је па ле. По сто ји и ста-
ти сти ка да у све ту на сва ких пет ми ну та по ги не јед на хри шћа нин 
због сво је ве ре и то нај ви ше на Бли ском (Еги пат, Ирак...) и Сред-
њем (Па ки стан и Ав га ни стан) ис то ку, а те шко је хри шћа ни ма и у 
Ин ди ји. Хри шћа не уби ја ју, хри шћан ке си лу ју, хра мо ве па ле. Ре ак-
ци ја хри шћа на је ма сов но на пу шта ње тих др жа ва у ко ји ма су ве ко-
ви ма жи ве ли њи хо ви пре ци. Ми тро по лит Ила ри он је по себ но ин-
фор ми сао Пу ти на, али и ру ску јав ност, о то ме да је за вре ме вла сти 
Га да фи ја у Ли би ји био скла дан од нос хри шћа на и му сли ма на, али 
по сле до ле та „де мо кра ти је“ на аме рич ким и европ ским ави о ни ма 
хри шћа ни по ста ју ме та му сли ма на.14)

По ред ми тро по ли та Ила ри о на ко ји тра жи за шти ту хри шћа на 
на Бли ском ис то ку од ру ског по ли тич ког вр ха ту је и Цен тар за за-
шти ту људ ских пра ва Свет ског ру ског на род ног са бо ра. Ро ман Си-
лан тјев, ру ко во ди лац овог цен тра, свој по зив Пу ти ну да раз ми сли 
о за шти ти хри шћа на у це лом све ту ар гу мен то вао је нех те њем САД 
и Европ ске уни је да уоп ште рас пра вља ју о про бле ми ма и стра да-
њу хри шћа на у све ту. За шти та хри шћа ни ма на Бли ском ис то ку је 
и те ка ко по треб на, јер пре ма свим со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма 
у му сли ман ским др жа ва ма хри шћа ни су нај не а гре сив ни ја по пу ла-
ци ја и ујед но и нај не за шти ће ни ја, чи ме су по ста ли ла ка ме та фа на-
тич них исла ми ста. Тра ге ди ја је да по сле на па да на бли ско и сточ не 
хри шћа не, исти ти исла ми сти од ла зе у Европ ску уни ју и при ча ју 
ка ко им хри шћа ни кр ше људ ска пра ва.

РЕАКЦИЈАВАТИКАНА
НАХРИСТЈАНОФОБИЈУУСВЕТУ

Од мах по сле Но ве го ди не, 10. ја ну а ра 2011. па па је ди пло мат-
ском ко ру го во рио о по тре би за шти те ре ли ги о зних ма њи на у све ту, 
по себ но хри шћа на, ис та кав ши да да нас у све ту вла да хри стја но-
фо би ја.15) (Ина че, Ва ти кан је од 2008. го ди не по чео да ко ри сти овај 
тер мин за озна ча ва ње од но са не хри шћа на пре ма хри шћа ни ма у са-

14) Да рья Си ва шен ко ва, „Рос сия — спа си те ль ни ца го ни мых хри сти ан“, http://www.prav da.
ru/fa ith/di a log/10-02-2012/1107577-rus sia-1/.

15) Ig na zio In grao, „Cri sti a no fo bia: la stra ge dei cri sti a ni nel mon do“, Panorama, 15/01/2011.
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вре ме ном све ту, иако је та да оце њен као „по ли тич ки не ко рек тан“. 
Ме ђу тим, ак ту ел ни до га ђа ји у све ту по твр ди ли су оправ да ност ко-
ри шће ња овог тер ми на). Око 180 ам ба са до ра ову па пи ну по ру ку 
тре ба ло је да пре не су сво јим вла да ма, али, из гле да, или ни су или 
су се вла де оглу ши ле о до би је не ин фор ма ци је. 

Но ви пред став ник Ва ти ка на при Ор га ни за ци ји ује ди ње них на-
ци ја, ин диј ски би скуп Френ сис Аси си Чу ли кат, по ку ша ва да по пи-
та њу да на шње хри стја но фо би је у све ту при ву че па жњу Ге не рал не 
скуп шти не ове углед не ин сти ту ци је. Да иро ни ја бу де ве ћа спо ме-
ну ти би скуп је пре то га че ти ри го ди не слу жбо вао на Бли ском ис то-
ку, а та мо су и нај ве ћа стра да ња хри шћа на.

На дру гој стра ни Ва ти кан се бо ри и у Европ ској уни ји да за-
шти ти хри шћан ске сим бо ле, као и са ме хри шћа не у Тур ској.16) Ту 
ми си ју оба вља у Са ве ту Евро пе стал ни пред став ник Све те сто ли-
це, мон си њор Ал до Џор да но. По што нај ви ше уби ста ва хри шћа на 
у све ту из вр ше при пад ни ци исла ма, то за шти та хри шћа на пре ти да 
се пре тво ри у ислам ско-хри шћан ски су коб.17)

ZoranMilosevic
CHRISTIANIDENTITYINCONTEMPORARYWORLD

WITHSPECIALFOCUSONMIDDLEEAST
Summary

Thestatisticstellsusthatintheworld,inmostcasesinthe
MiddleEast,everyfiveminutesaChristiandiesduetohis
religion.Christiansarehavingdifficulties in India,Chi
na,Pakistan,entireMiddleEast,butalsointheEuropean
Union,becauseof thecampaign(also)againstchristian
symbols,especiallythecrossandprayers.
Thedatatestify that thenumberofChristiansisdecrea
singintheentireMiddleEast,equallyinIsraelandinthe
Muslim states.Upon the foundation of Israel, therewe
re(especiallyinBethlehem),about15procentofChristi
ansinthestructureofthepopulation.Thereareonly1.5
procent odChristians today. In allMuslim states of the
MiddleEast,adecreaseofthenumberofChristiansisre
corded,whichisbeinginterpretedinthecontextoftraditi
onalycontemptuousattitudeoftheMuslimstowardsother

16) У Тур ској су се пра ва хри шћа на са до ла ском Ер до га но вих исла ми ста на власт по гор-
ша ла. Го ди не 2010. уби јен је и сам пред сед ник Би скуп ске кон фе рен ци је Тур ске, мон-
си њор Лу и ђи Па до вез.

17) Ви ди: Зо ран Ми ло ше вић, „‘Ба ук исла ма’ хо да Евро пом“, Печат, бр. 216, Бе о град, 
2012, стр. 56-57.
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religions,andduringthelast100yearsthisrelationhas
beentransformedintoviolenceandopenhatredtoahigh
degree.MostChristiansandotherminorities fled to the
West inthefirstphase,especially intheUSA,andtoday
totheRussianFederation.Untilrecently,mostArabswho
livedintheUSAwereChristians.SinceWashington,and
latterBrussels,astheseatoftheEuropeanUnionrefused
toprotecttheChristians,theyturnedtotheRussianOrt
hodoxChurchandPutin,whopromisedtoprotect them.
TheChristiansneedprotection,becausenootherreligion
intheMiddleEast,exceptfortheMuslimsandJews,has
itsownstate.
Keywords:Christianity,identity,democracy,Islam,poli
tics,integrations,globalism
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Resume
ThedatashowreducesthenumberofChristiansthrougho
uttheMiddleEast,bothinIsraelandinMuslimcountries.
When Israelwas founded (and especiallyBethlehem), it
was15percentChristian in thepopulation.Today there
isonly1.5percent.InallMuslimcountriesoftheMiddle
East therewas a decrease in the number of Christians,
whichareinterpretedtraditionalsuspicionattitudeofMu
slimstootherreligions,andoverthepast100years,this
relationshipisincreasinglyturningintoopenviolenceand
animosity.MostChristiansandotherminoritiesescaped
ontheWestinthefirstphase,particularlyinU.S.,andto
dayintheRussianFederation.Untilrecently,mostofthe
ArabswholivedintheU.S.weretheChristianfaith.Af
terWashingtonandBrussels,astheseatoftheEuropean
Union, refused to protect theChristians, thesewere ad
dressedbytheRussianOrthodoxChurchandPutin,who
promisedprotection.
UntiltheattackonIraqandthefallofSaddamHussein,
inthiscountrylived1.5millionChristians(about500,000
Orthodox),andtodaytherearelessthan400,000(about
150,000Orthodox).Occupationforcesdidnothingtostop
theirescape.Fightersof“AlQaeda”inIraq,killingpea
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cefulChristians,andthesehaveachoice:eithertoescape
ortoexposehismartyrdom(meansdeath).MostChristi
ansinIraqwerelivingintwocitiesBaghdadandMosul.
Today, there is noadaywithoutanattackon themand
killedpeaceful inhabitantsof these cities.AllChristians
livewiththeknowledgethateveryminutecanbethetarget
ofangryfollowersofMuhammadtorecitetheattackDie
unfaithful!TwoChristianswerekilledwhenacardriver
askedthem“dotheyprofessIslam”,andtheyrespond“do
not”.Then the driver took anautomatic rifle and killed
themboth,withthereciteabove.TheRomanCatholicAr
chbishop of Baghdad called members of church do not
waitfordeath,butleavethecountry.BecauseChristians
believethatisrightsolutiontoobtaintheautonomousre
gioninnorthernIraq.Butthepresidentdidnotacceptthis
proposalbecausehebelievesthatthisautonomyhasbeco
methetargetofMuslims.However,rejectingthis,noteven
offeredanothersolution.
Asitiswellknown,thebiggestU.S.allyintheMiddleEast,
isSaudiArabia.Recently, theSupremeMuftiAbdulAziz
BinAbdullah,whomMuslimscallthe“holysheikh”(the
secondmaninthecountry)inthefatwapronounceddeath
toallChristiansinthepeninsula,callingonthewordsof
the prophetMohammed, “inArabia there is space only
formembersofIslam.”Inaddition,allChristianchurches
must be destroyed; because they are built onArab land
theterritoryofIslamsays“HolySheikh!”FewChristi
ansinArabia,andalsoinallcountriesoftheMiddleEast,
thesewordsof thesuprememufticausedrestlessness. In
SaudiArabia, there are noChristian churches andmo
nasteries.Theonly religion that isheremayprofess the
Wahhabi Islam.Tocarry thecrossonachain inArabia
flogged,andthepossessionof theBiblegotoprisonfor
manyyears.SimilarityexistonlytheTalibanterritory.The
murdersandrapesofaChristiansintheseareasisnota
sin,whichisoftenpracticed,aswellascaptureandsaleof
aChristianinharems.

 Овај рад је примљен 11. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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Институтзаполитичкестудије,Београд

О НА ЦИ О НАЛ НО ТВО РАЧ КОЈ СНА ЗИ  
КО СОВ СКОГ МИ ТА**

Са же так
Напримеруједнепопуларнепричеукојојсепромови-
шеновојугословенскојединство,успостављеноуши-
римоквиримаЕвропе,имамоприликудапосматрамо
логикукосовскогмитанаделу.Југословенсканостал-
гијајеуовомпримеруудругомплану,докједрамски
покретачуправопресељењедржавеизреалногуиде-
ални свет где она постаје неуништива. Пример је
утолико занимљивијиштопотичеизХрватске, која
јеувексаботирала југословенскојединство,дабига
садаобнављалаувиртуелномоблику,итоуправопо-
моћу најкарактеристичније српске одлике – митске
косовскеетике.
Кључнеречи: Косовскаетика,Косовскимит,Југосло-
венскојединство,ИзборзапесмуЕвровизије

Pри ча ко ја но си на слов „Крв, зној и Еуро сонг“ кру жи ла је по 
ин тер не ту, пу тем имеј ла. Пи са на је у ма ни ру при мор ског го-

во ра, у пр вом ли цу и при по ве да је хр ват ски де чак ко ји са де дом са 
Шол те игра „чо ве че не љу ти се“, док мај ка и отац гле да ју из бор за 
пе сму Евро ви зи је. При ча је на ста ла 2010. го ди не, по што Хр ват ску 
пред ста вља гру па Фе ми нем. Из вор но, при ча по ти че с хр ват ског 
бло га big blog.tpor tal.hr, из ру бри ке „Bi lje žni ca Ro bi ja K.“, где све 
тек сто ве пот пи су је то бо жњи уче ник оде ље ња IIIa, Ро би К. Ко лум-
* Научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
** Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, под на сло вом „Де мо крат ски и на ци о-

нал ни ка па ци те ти по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра-
ци ја“, ко ји је одо бри ло Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли-
ке Ср би је.
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ни сти овог бло га су по зна ти пу бли ци сти и про тив ни ци на ци о на ли-
зма, Ми лош Ва сић, Ма рин ко Чу лић и Сла вен ка Дра ку лић. 

За плет при че „Крв, зној и Еуро сонг“ се од ви ја око де ча ко вог 
не схва та ња ро ди тељ ских ко мен та ра да хр ват ски пред став ник у из-
бо ру за пе сму Евро ви зи је не ће до бро про ћи јер не на сту па у ис тој 
гру пи у ко јој се на ла зе пред став ни ци дру гих др жа ва ко је су би ле 
ре пу бли ке бив ше Ју го сла ви је, а ко ји би ина че гла са ли за Фе ми нем. 
Из ме ђу ро ди те ља и де де на ста је на пе тост на кон де ди не опа ске да 
Хр ва ти већ јед ном ни су до бро про шли по што су одво је ни од Ср ба, 
Бо са на ца и Ма ке до на ца. По што де чак не раз у ме о че му се ра ди ро-
ди те љи му об ја шња ва ју да де да ми сли на Ју го сла ви ју, за јед нич ку 
зе мљу ко ја је др жа ла Хр ват ску у бал кан ском за тво ру, због че га она 
ни је мо гла да уђе у го спод ску Евро пу. За тим сле ди са свим ло гич-
но де ча ко во пи та ње: „А за што он да ти и ма ма ку ка те да су нас на 
Евро ви зи ји раз дво ји ли од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца?“ Отац 
об ја шња ва си ну: „‘Ако нас на Евро ви зи ји одво је од Ср ба, Бо са на ца 
и Ма ке до на ца (...) он да не до би ја мо до вољ но гла со ва и ис па да мо 
из кон ку рен ци је. А кад ис пад не мо из Евро ви зи је он да се уда ља ва-
мо од европ ског ђи ра и вра ћа мо се на зад у бал кан ску спи ку!’ Ја сам 
уле ти јо: ‘Та мо ди су Ср би, Бо сан ци и Ма ке дон ци?’ Та та је ре као 
‘Тач но! А ми оће мо европ ски ђир, ра зу миш, та мо ди су Њем ци, 
Шви цар ци, Фран цу зи и дру ги при сто јан свит.’ Ја сам уле ти јо: ‘А 
то не мо же мо ако нас раз дво је од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца?’“ 
Отац је био ра до стан што је де чак, из гле да, схва тио да у том слу ча-
ју хр ват ски пред став ник не ће до би ти до вољ но гла со ва. А де чак је 
он да за кљу чио: „Кад нас раз дво је од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца 
оће нас при бли жит Ср би ма, Бо сан ци ма и Ма ке дон ци ма! А да би се 
ми што ви ше уда љи ли од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца ни ко нас 
не сми одво јит од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца! Сва ко раз два ја-
ње од Ср ба, Бо са на ца и Ма ке до на ца си ли нас да бу де мо ску па са 
Ср би ма, Бо сан ци ма и Ма ке дон ци ма! Све је ло гич но!“ Ро ди те љи 
су би ли бла го збу ње ни а де да се сме ју љио на ово. Отац је из нер-
ви ра но упи тао де ду за што се сме је, а овај је ре као да је за до во љан 
што је унук схва тио „нај ве ћу тај ну у по ви је сти хи сто ри је“, то јест 
раз лог за про паст Ју го сла ви је. „Ју го сла ви ја је про па ла за то да жи-
ви вјеч но!“, ре чи су ко ји ма се за о кру жу је ова то бо жња анег до та.

Без раз ло га ко је би сам са др жај при че оправ да вао, на слов је 
„Крв, зној и Еуро сонг“, са ја сном и не дво сми сле ном асо ци ја ци јом 
на пр ви го вор Вин сто на Чер чи ла као бри тан ског пре ми је ра. У том 
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го во ру је Чер чил опи сао сво је бу ду ће јав но де ло ва ње као за ла га-
ње кр ви, зно ја, рин та ња и су за, а што је не што ка сни је по ста ло 
ле ген дар ни мо то за лич не ин ве сти ци је на ко је је Чер чил по звао 
цео бри тан ски на род у бор би са на ци стич ком Не мач ком, од но сно 
ка сни је са по сле ди ца ма ра та. Из син таг ме је та да из у зе то рин та-
ње, да би оста ле са мо те ле сне теч но сти ко је асо ци ра ју на ве ли ка 
и бол на ула га ња – жр тву, на пор и по тре сне емо ци је – и да би она 
та ко до би ла сво ју ро ман тич ну ак ци о ну но ту. У на сло ву на ше при че 
на ме сто су за се на ла зи Еуро сонг. То зна чи да не ма по тре бе за пла-
ка њем, не ма шта да се жа ли, јер све је и да ље исто као што је би-
ло: Ју го сла ви ја по сто ји, ма кар на „Пе сми Евро ви зи је“. Су зе мо гу 
би ти са мо од ра до сти. Та ко ђе, су зе мо гу би ти не за до вољ ство што 
је Ју го сла ви ја оп ста ла, ма кар и у том об ли ку, на кон ула га ња кр ви 
у до мо вин ски рат и зно ја у по ли тич ке на по ре усме ре не ка оса мо-
ста љи ва њу Ре пу бли ке Хр ват ске. На слов је, да кле, дво сми слен, па 
га мо же ту ма чи ти ка ко ко хо ће, с тим што су у сва ком слу ча ју су зе 
асо ци ра не са су бли ма ци јом Ју го сла ви је ко ја се по ја вљу је у гла са-
њу на из бо ру за пе сму Евро ви зи је.

Опет, мо же мо на слов про чи та ти и као при чу о но ви јој исто-
ри ји и те жња ма Хр ват ске. Крв и зној иду уз вре ме екс трем них жр-
тво ва ња, уз рат. Сва ко ће про ли ти ма кар јед но од та два у бор би 
за бо љи свет – што су Хр ва ти учи ни ли у до мо вин ском ра ту ко ји је 
во дио еман ци по ва њу од Ју го сла ви је. Су зе су ту да опла чу ту крв, 
да ожа ле жр тве и пат ње, али и да очи сте гре хе, па би иза њих тре-
ба ло ко нач но да се по ја ви но ва, пре о бра же на хр ват ска ствар ност. 
Ипак, ов де су зе из о ста ју а на њи хо вом ме сту се по ја вљу је Еуро-
сонг, сим бол ве се ле и без бри жне Европ ске за јед ни це. Хр ват ска, 
ви ди мо ода тле, ја сно зна за што се бо ри ла у ра ту 1990-их. По сле 
ра та не ма на ци о нал них су за, не ма пат ње ни ти ка ја ња, од мах до ла-
зи бо ља ствар ност, европ ска, и то рас пе ва на и бље шта ва ка квом се 
и чи ни ла европ ска пер спек ти ва из ју го сло вен ских про сто ра. Кад 
та мо опет Ју го сла ви ја. И за што се он да уоп ште ра то ва ло?

Ка ко год је ту ма чи ли, при ча „Крв, зној и Еуро сонг“ на је дан 
не у ми тан на чин до ка зу је ка ко је не мо гу ће ју го сло вен ским на ро ди-
ма ис пе тља ти се из ве за брат ства и је дин ства ко је су ус по ста вља не 
то ком пе ри о да од по ла ве ка. Ова ко или она ко, ми јед ни без дру гих 
не мо же мо до бро да про ђе мо. Ви ди се већ, и пре ула ска др жа ва 
бив ше Ју го сла ви је у Европ ску уни ју, да смо у пер спек ти ви та мо 
опет за јед но - као по сва ђа ни про вин ци јал ци ко ји се срет ну у ино-
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стран ству, где страх од ве ли ког све та бу ди у њи ма но стал гич ну со-
ли дар ност. Кад су се емо ци је око рас ту ра ња Ју го сла ви је уми ри ле 
и по ка за ло се да сва ко дне ви ца ни је по ста ла знат но бо ља, се ћа ње 
на Ју го сла ви ју је по че ло да до би ја пле ме ни ту па ти ну и да се по ја-
вљу је у фол клор ном одељ ку на ци о нал них осе ћа ња ре зер ви са ном 
за „до бра ста ра вре ме на“.

Ипак, у при чи „Крв, зној и Еуро сонг“ ни су са мо до бра ста-
ра вре ме на оно рас по ло же ње ко је по др жа ва на ра во у че ни је. Оно се 
ви ше не ка ко под ра зу ме ва, док је не што са свим дру го по кре ну то да 
об ја сни зна чај вир ту ел не Ју го сла ви је. За вр шна тврд ња, „Ју го сла-
ви ја је про па ла за то да жи ви вјеч но!“, ја сно по чи ва на ло ги ци ко ја 
про жи ма срп ски мит о ко сов ској би ци: про паст у опи пљи вој ре ал-
но сти ра ди тра ја ња у све ту иде а ла. Ста ви ће мо са да на стра ну раз-
ли ку из ме ђу Цар ства не бе ског као ду хов не ре ал но сти и све та иде ја 
као фик ци је, по што се у на шем без бо жном ве ку они по и сто ве ћу ју. 
Ов де је за нас за ни мљи во то што ви ди мо да се не ло гич на ко сов ска 
ло ги ка по ја вљу је да спа се и очу ва Ју го сла ви ју, као што је сво је-
вре ме но  упо тре бље на да ус по ста ви др жа ву Ср би ју у кон ти ну и те-
ту са сред њо ве ков ном др жа вом Не ма њи ћа упр кос пре ки ду из ме ђу 
њих то ком ко га је Ср би ја по сто ја ла као иде ал. У на шој при чи је 
тзв. ју го но стал ги ја са мо оквир у ко ме се по ја вљу је ди на мич ка си ла 
ко сов ске ло ги ке да пре ко ге не ра ци ја пре не се раз у ме ва ње ју го сло-
вен ског за јед ни штва, об на вља ју ћи га по ла ко. Шта ви ше, и дра ма је 
слич на: на кон ору жа ног су ко ба ко ји је окон чао по сто ја ње зе маљ-
ске др жа ве она се по ја вљу је у не ма те ри јал ном све ту, где је по ста-
ла не у ни шти ва. То што из бор за пе сму Евро ви зи је, као ме сто на 
ко ме се са да на хо ди Ју го сла ви ја, сто ји на ме сто Цар ства не бе ског, 
где се би ла пре се ли ла не ма њић ка Ср би ја, са мо је на шем вре ме ну 
од го ва ра ју ћи не ма те ри јал ни ам би јент. То не зна чи, на рав но, да ће 
Ју го сла ви ја ика да ви ше би ти ус по ста вље на на зе мљи, али је ипак 
већ са да ја сно да ће у Европ ској уни ји све бив ше ју го сло вен ске ре-
пу бли ке по но во би ти у по ли тич кој и еко ном ској за јед ни ци, чи ме се 
отва ра пут ка ре ви та ли за ци ји њи хо ве до не дав не бли ско сти, ко је се 
мно ги још увек жи во и но стал гич но се ћа ју и мо жда уче то ме сво је 
по том ство.

Што се ти че ме ха ни зма ства ра ња иден ти те та, „ми сво је Ја кре-
и ра мо у ин тер ак ци ју са дру ги ма што пред ста вља је дан ре ци про чан 
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про цес ко ме не ма кра ја“, а што ауто мат ски уоб ли ча ва и ко лек тив.1) 
Ка ко је то кра ће фор му ли сао Чарлс Ку ли: „Selfandsocietyaretwin-
born“.2) У на шој при чи, де ча ко вим ис ти ца њем па ра док сал не ло ги ке 
ука за но је на то, у ства ри, да и ко лек тив ни иден ти тет има ре ла ци о-
ни ка рак тер, баш као шта га има и ин ди ви ду ал ни.3) Не где на ска ли 
иден ти те та из ме ђу по је дин ца и чо ве чан ства сто ји онај ет нич ки или 
на ци о нал ни, ко ји се ус по ста вља у ре ла ци ји пре ма дру гим слич-
ним гру па ма: „Бу ђе ње ет нич ких и на ци о нал них иден ти те та по сле-
ди ца је по ја ве от по ра пре ма ап стракт ном гло бал ном иден ти те ту и 
мно штву со ци јал них иден ти те та, у де мо крат ским дру штви ма, што 
оте жа ва ин ди ви ду ал ни из бор“.4) Пре ма ово ме из ла зи да док је Ју-
го сла ви ја функ ци о ни са ла као гло бал но и ко лек тив но у од но су на 
ре пу блич ко као ет нич ко и по је ди нач но, до тле је код мно гих по је-
ди на ца и ја чао тај ет нич ки иден ти тет, на ро да и њи хо вих зе ма ља од 
ко јих се Ју го сла ви ја са сто ја ла. Ме ђу тим, ка ко се гло бал на сли ка 
про јек то ва ла на ви ши ни во – Евро пе од но сно све та – та ко се иде ја 
Ју го сла ви је по но во по ја ви ла, као укруп ња ва ње ет нич ког иден ти те-
та у окви ру гло бал ни јег ко лек ти ва не го што је она би ла. 

„Ко сов ско опре де ље ње је сте ујед но и етич ко, ег зи стен ци јал но, 
ес ха то ло шко и есте тич ко опре де ље ње“, пи ше Пре драг Ја шо вић, „и 
као та кво је по ста ло спе ци фи кум срп ског на ро да у свим сфе ра ма 
ње го вог ег зи стен ци јал ног по твр ђи ва ња“.5) Ме ђу тим, зе маљ ски по-
раз ра ди тра ја ња у веч но сти је ти пич но хри шћан ско раз ми шља ње 
и као та кво не мо же би ти стра но ни јед ном хри шћан ском на ро ду, 
па ни хр ват ском. У ства ри, по го то во не хр ват ском као су сед ном и 
сво је вре ме но брат ском. Кон крет но су, пре ма на ла зу Дра ги ше Ви-
то ше ви ћа, и у ван срп ским књи жев но сти ма по сто ја ле пред ста ве 
Ко со ва, а нај ви ше код Хр ва та ме ђу свим ју го сло вен ским на ро ди-
ма.6) Но, ка ко су се они опи ра ли Ср би ји и ње ној ју го сло вен ској 
иде ји, опет по нај ви ше Хр ва ти, то ни ко сов ски ет но тво рач ки мит 
ни је ипак мо гао би ти ши ро ко при хва ћен, иако је сва ка ко био ши-

1) Ми ша Сто ја ди но вић, „Иза зо ви фор ми ра ња иден ти те та у са вре ме ном дру штву“, Поли-
тичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2011, стр. 71-72.

2) Char les Hor ton Co o ley, „So cial Con sci o u sness“, ProceedingsoftheAmericanSociological
Society, 1, 1907, р. 98.

3) Lju bo mir Pe tro vić, „U po tra zi za iz mi šlje nom stvar no šću. Ju go slo ven ski iden ti tet u ča so pi su 
Ju go slo ven 1931-1932“, Istorija20.veka, 2007, vol. 25, br. 1, str. 41.

4) Исто, str. 43.
5) Пре драг Ја шо вић, „По јам ко сов ских мо ти ва“, Баштина, св. 29, 2010, стр. 36.
6) Дра ги ша Ви то ше вић, Српско песништво 1901–1914, књ. I, Вук Ка ра џић, Бе о град, 

1975, стр. 88.
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ро ко по знат. Ме ђу тим, са да је очи глед но до шао тре ну так ка да се 
по зи ва ју из за бо ра ва дав но упо зна ти мо де ли са мо спо зна је, нај пре 
они по зна ти ка кав је ко сов ски мит.

На из бо ру за пе сму Евро ви зи је, у без ду шном све ту агре сив ног 
по ли ти зо ва ног мар ке тин га, ко ри сно је уне ти ма ло ста рог сен ти-
мен та брат ства и је дин ства и ло кал па три о ти зма. То ра де ју го сло-
вен ски на ро ди, као што ра де и со вјет ски, или скан ди нав ски, бал-
тич ки. „За шти та Gemeinschaft дру штва је раз би је на и ин ди ви дуе 
су ста вље не пред мно го број не ди ле ме у по гле ду њи хо вог иден ти-
те та и од ре ђи ва њу где при па да ју, што ујед но отва ра и мо гућ ност за 
њи хо вом са мо ре а ли за ци јом“, пи ше Ми ша Сто ја ди но вић.7) Не ки се 
по је дин ци, очи глед но, ре а ли зу ју кроз об но ву не ис тро ше них осе-
ћа ња ју го сло вен ског за јед ни штва, ожи вља ва ју ћи га по мо ћу нај по-
зна ти јег и нај у спе шни јег у Ју го сла ви ји ет но тво рач ког ми та – оног 
ко сов ског. Та ко се, ко нач но, и код Хр ва та по ма ља схва та ње вред-
но сти Ју го сла ви је, ње но при хва та ње, на кон што су је са бо ти ра ли 
кроз чи тав пе ри од ње ног по ли тич ког по сто ја ња. Да би се вир ту ел-
ни ју го сло вен ски иден ти тет ус по ста вио и објек тив но, у из бо ру за 
пе сму Евро ви зи је као кул тур ној уста но ви Евро пе, а не са мо ра су-
то у осе ћа њи ма мно гих по је ди на ца, по сег нуо је аутор при че „Крв, 
зној и Еуро сонг“ за не ло гич ном ко сов ском ло ги ком, хри шћан ском 
ло ги ком, чи ме је још јед ном до ка за на ње на моћ да гра ди на ци о нал-
ни иден ти тет, и то у нај не по вољ ни јим усло ви ма по ли тич ког не по-
сто ја ња на ци о нал не др жа ве.

Je le na Milj ko vic-Ma tic
NA TI O NALLY FO UN DED STRENGTH  

OF THE KO SO VO MYTH
Sum mary

An example of the popular story, inwhich a newYugo-
slavunityisbeingpromoted,establishedintheauspicesof
Europe,bringsusthepossibilitytoobservethelogicofthe
Kosovomythatwork.TheYugoslavnostalgyisinthebac-
kground,whilethedramamotivatoristheresettlementof
thestatefromtherealisticintotheidealisticworld,where
itcannotbedestroyed.Anexampleisevenmoresointe-
restingbecauseitcomesfromCroatia,whichhasalways
sabotagedtheYugoslavunity, inordertorenewit inthe
virtualshape,byusingthemostcharacteristicSerbianfe-
ature–themythologicalKosovoethics.

7)  Ми ша Сто ја ди но вић, нав. де ло, стр. 77.
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Re su me

Inashortanecdoticstory,named„Blood,sweatandEuro-
song“,whichhadbeencirculatingtheInternetinsummer
2010,wecanrecognizeatwork the logicof theKosovo
ethnicallybasedmyth,thankstowhichamodernSerbian
state is being founded, applied toYugoslavia.A hero of
thestory isa littleboy,whodoesn’tunderstandwhyare
hisparentsnervousbecauseofthefactthatCroatiaisnot
inthesamegroupasotherformerYugoslavrepublicsthat
wouldvotefortheCroatiansonginaEurovisionsongcon-
test,whenotherwisetheyconsiderYugoslaviaasaBalkan
prisonforCroatia.Sincetheparentsdon’tseethecontro-
versies in theirattitudes, theboy,who isencouragedby
hisgrandfather,anobviousYugoslavnostalgic,concludes
thatYugoslaviafellapartonlytoliveforever.Likeinthe
Kosovomyth,afterthearmedconflictthatendedthepoli-
ticalexistenceofthestate,thestatereceiveditsvirtuallife
whichcannotbedestroyed,anditisevenbeingfruitfulin
thecaseofSerbia.Thetitleofthestory„Blood,sweatand
Eurosong“, although formally recalls the famous Chur-
chillsintagme,doesn’trefertohim,buttothewarefforts
ofCroatiainthedirectionofitsstateindependence,which
haveendedintherepeatedYugoslavfellowshipwithinthe
EuropeanUnionandits–sofaronlycultural–instituti-
ons.Theso-calledYugoslavnostalgyisonlyaframework
inwhichadynamicstrengthoftheKosovologicisbeing
shown,totransfertheYugoslavfellowshipthroughgene-
rations.InCroatia,aswellasinotherYugoslavrepublics,
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Kosovomythwasknown,andintheCroatianliteratureit
wasmostpresent,sotheauthorofthestory„Blood,sweat
andEurosong“reachedtotherepertoireofthecommon,
Yugoslavarchetypes,andatthesametime,demonstrated
thebrotherhoodandunityoftheYugoslavpeople.Thefor-
mationoftheidentityisadynamicandreciprocalsocial
process, which has been activated in the case of Yugo-
slaviaonlynowwhentheYugoslavnationsmetthemuch
biggercommunity,Europeanandworld,thanYugoslavia
which seemed to swallowedanddepersonalized them.A
provenKosovologicwasinstinctivelyusedforthatjob.

 Овај рад је примљен 17. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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Dа на шње раз ма тра ње го то во свих те ма ко је има ју пред знак 
„на ци о нал но”, по ма ло је по ти сну то сна жним гло ба ли стич ким 

про це си ма. Ови про це си, уко ли ко се на ста ве ова квом бр зи ном, мо-
гу успо ри ти и раз ма тра ње те ма ве за них за сло же ну про бле ма ти ку 
на ци о нал них пи та ња. Ја сно је да на ци о нал не те ме ни су ис цр пље-
не, али је чи ње ни ца, да су не ке, из иде о ло шких раз ло га и зло у по-
тре бе вре ме на у ко ји ма су про у ча ва не, оста ле у на уч ној сен ци а 
не ке су у тој сен ци го то во и за бо ра вље не.

Јед но од ва жних сег ме на та про у ча ва ња на ци о нал них пи та ња 
је и тре ти ра ње ко лек тив ног иден ти те та. Тра ди ци о нал ни еле мен ти 
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ко лек тив ног иден ти те та су је зик, исто ри ја, кул ту ра, ре ли ги ја. Та-
ко ђе ва жно питањe ко лек тив ног иден ти те та, а ко је ни је до вољ но 
на уч но про у че но, је и пи та ње ко лек тив не све сти, од но сно тре ти-
ра ње пи та ња ве за них за мен та ли тет и ка рак тер, од ре ђе них ма њих 
или ве ћих дру штве них гру па. 

Овај сег мент ис тра жи ва ња тре ба ло би да об у хва ти на у ка ко ја 
се нај че шће у ли те ра ту ри на зи ва ет ноп си хо ло ги ја. Ме ђу тим раз-
ма тра ње ових те ма др жи се по сле Дру гог свет ског ра та на на уч ној 
„дис тан ци“ из не ко ли ко раз ло га. Пр во, ге о по ли ти ка, а ка сни је и 
ет ноп си хо ло ги ја, би ле су при лич но зло у по тре бља ва не то ком ко-
ло ни јал них осва ја ња, то ком 19. и 20. ве ка. Њи хо ва зло у по тре ба, 
до сти гла је кул ми на ци ју пре из би ја ња, и то ком Дру гог свет ског 
ра та, ка да су ет ноп си хо ло ги ја и ге о по ли ти ка би ле зло у по тре бља-
ва не од стра не на ци стич ких и фа ши со ид них гру па ци ја и ре жи ма. 
Дру ги раз лог, је ком плек сност про бле ма као што су ме ђу соб на по-
ве за ност осе ћа ја, мен та ли те та и ка рак те ра, ве за них за пер со нал ну 
пси хо ло ги ју и та ста ња и по ја ве ка да оне пре ла зе у ко лек ти ви тет, 
од но сно ко лек тив ну аси ме три ју. 

Сре ди ном 19. ве ка по ја ча ва се ин те рес за про у ча ва ње по ли-
тич ких фе но ме на ве за них за на ци ју, на ци о нал ност и на ци о нал на 
осе ћа ња. Убр зо у ве зи са тим пи та њи ма кон сти ту и ше се по себ но 
ис тра жи вач ко под руч је под на зи вом етнопсихологија, ко је се од 
са мог по чет ка слу жи јед ним кон струк том ка кав је по јам национал
никарактер.1)

То ис тра жи вач ко под руч је тра жи ло је од го во ре на пи та ња ка-
ква је и по сто ји ли по себ на пси хо ло ги ја од ре ђе них на ро да, за тим, 
мо же ли је дан на род има ти свој ко лек тив ни дух ко ји га раз ли ку-
је од дру гих на ро да, и у ко јој ме ри, ако по сто ји, пси хо ло ги ја јед-
ног на ро да ути че на ње гов уку пан раз вој, од но сно ко ли ки је зна чај 
укуп них на род них (на ци о нал них) ка рак те ри сти ка у фор ми ра њу 
од ре ђе ног пси хо ло шког иден ти те та?2)

1) Ханс Ул рих Ве лер, Национализам–историја–формепоследице,Све то ви, Но ви Сад, 
2002, стр. 7. 

2) Де таљ ни је о по че ци ма ет ноп си хо ло ги је и ње ном раз во ју, по гле да ти, Ge or ges Hardy, La
géographiepsychologique,Pa ris 1953. и Abel Mi ro glio, Lapsychologiedespeuples,Pa ris, 
1958. 
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ТЕРМИНОЛОШКООДРЕЂЕЊЕИИНДИКАТОРИ

Да кле, иако су ин те ре со ва ња за ова пи та ња би ла уоче на још 
сре ди ном 19. ве ка, од ре ђе ни по лет у раз во ју ове ди сци пли не уочен 
је по сле Пр вог, а за тим и по сле Дру гог свет ског ра та. Ди сци пли-
на се у ли те ра ту ри озна ча ва ла на раз ли чи те на чи не. По ред етноп
сихологије, у ли те ра ту ри се мо же на ћи и под име ном психологија
народа, национална психологија, наука о народном духу, наука о
идентитетузаједнице,психологијазаједнице или идентитетза
једнице,етнопсихологијапа чак и каосоцијалнапсихологија.

Иако су по сто ја ла, а и да нас по сто је мно га оспо ра ва ња нацио
налнепсихологије, нај ра ни ји при сту пи овој про бле ма ти ци ука зи ва-
ли су на ве ли ки на уч ни иза зов али и ве ли ке ис тра жи вач ке мо гућ но-
сти. Ис тра жи вач ки при ступ карактерународа, сре ди ном 19. ве ка 
имао је и по се бан на зив, етнопсихологија.3)

У на шој ли те ра ту ри по чет ком 20. ве ка по ја ви ла су се и ту ма-
че ња методе ет ноп си хо ло ги је, ко ји је био у те сној ве зи са име ном 
но ве ди сци пли не. У тим на пи си ма ме тод ет ноп си хо ло ги је се де фи-
ни сао као проучавањенародногизраза, чијијезадатакдаутврди
коликотајизраздубокоодсликаваменталитетједнесредине.Од
носно,даодредидали јекарактернацртаиликарактеристика
која се манифестујетим изразом једна од доминатних или пак
секундарнихцртадатесредине.4)

Не ке ства ри су, пак, чи ње ни це. На при мер, по сто ја ње спе ци-
фич не пси хо ло ги је сва ког по је дин ца али и си ту а ци ја ко је ука зу ју 
на мо мен те ко лек тив них осе ћа ја. Тре ба на по ме ну ти да и од ре ђе ни 
усло ви ути чу да се ин ди ви дуе поч ну по на ша ти на сли чан или чак 
на иден ти чан на чин. Ако је реч о гру пи, на по је дин це уну тар ње 
мо же ути ца ти ви ше спољ них и уну тра шњих фак то ра. Ве ро ва ње да 

3) Хел мут Пле снер кон ста ту је да је „ет ноп си хо ло ги ји – уко ли ко је уоп ште мо гу ћа та пси-
хо ло ги ја – по треб на исто риј ска и иде о ло шко кри тич ка ко рек ту ра. Ина че она ни је ни шта 
дру го не го пре во ђе ње са ори ги нал ног исто риј ског је зи ка на је зик пред ра су да, пре во-
ђе ње ко је се слу жи по ступ ком са жи ма ња вре ме на и тер ми но ло ги јом скло но сти, ре сан-
ти ма на, на гон ских ме ха ни за ма и на чи на ре ак ци је. Не ма ни ка кве сум ње да су на ро ди 
и на ци је ин ди ви дуе, иако у пре не се ном сми слу. Ако се њи хо ве уста но ве, де ла и по-
ступ ци схва та ју као ду ше, њи хо во уте ме ље ње увек зах те ва и ви тал ни суп страт: оту да 
не из бе жност би о ми то ло ги је. Пра зни на на шег пот пу ног не зна ња у ства ри ма на след не 
усло вље но сти ду шев но-ду хов них спо соб но сти по ста је та да ча роб на пе ћи на у ко јој се 
сва ким ба ја њем по сти же же ље ни учи нак.” Хел мут Пле снер, Закаснеланација, ИКЗС, 
Но ви Сад, 2005, стр. 25. 

4) По гле да ти: др Ду шан Не дељ ко вић, „О ме то ди ет ноп си хо ло ги је“, Јужнипреглед, бр. 4. 
Ско пље, април, 1932, стр. 183-191.
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се по је ди не гру пе не по на ша ју на од ре ђе ни на чин, у од ре ђе ним си-
ту а ци ја ма од но сно да не ма ју сво је спе ци фич но сти ко је мо гу до ве-
сти до прет ход но из не тог ста ва, би ло би исто та ко тач но као тврд-
ња да на не ком спорт ском ста ди о ну сви мир но се де и по сма тра ју 
утак ми цу. Про блем кон струк та ко ји би на зва ли на ци о нал на пси хо-
ло ги ја је, да кле, про блем ко лек тив ног осе ћа ја, ко лек тив не емо ци је.

Као и раз вој за јед ни це, та ко су се раз ви ја ли и усло ви ко ји су 
ути ца ли на фор ми ра ње ка рак те ри сти ка и мен та ли те та од ре ђе не 
на ци је. 

Да кле, ка да је реч о усло ви ма, на од ре ђе ну гру пу (на род, на-
ци ју) пре све га мо же ути ца ти ге о граф ски и про стор ни чи ни лац. 
По себ но ин те ре сант но под руч је ис тра жи ва ња је оно ко је по ве зу је 
ге о граф ско под не бље са осо бе но сти ма на ро да. Јед но од нај по зна-
ти јих при ме ра ова квог по ве зи ва ња ге о гра фи је и ет ни је пред ста вља 
јед но ме сто у сед мој књи зи Ари сто те ло ве Политике,где се је згро-
ви то об ја шња ва ка ко су Гр ци од при ро де пред о дре ђе ни да вла да ју 
све том, за то што ни су на ста ње ни ни у од ви ше хлад ним пре де ли-
ма Евро пе, али ни у пре те ра но то плим пре де ли ма Ази је, већ су 
сме ште ни на кли мат ско те ре стрич ки уме ре ној сре до кра ћи из ме ђу 
њих, па ужи ва ју пси хо фи зич ке вр ли не на ро да са обе ју стра на, а по-
ште ђе ни су свих њи хо вих ма на. 5)

Ви ђе но кроз при зму ге о граф ског по сма тра ња, ако на род ни је 
но мад ски, да кле склон се ље њу, ва жно је пи та ње где се од ре ђе ни 
на род за др жао, фор ми рао, од но сно на се лио, јер од те по зи ци је за-
ви си на ка кав на чин сту па у кон такт са сво јом при род ном (да кле 
ге о граф ском) око ли ном, од но сно, да би оп стао, ка кве ве шти не по-
чи ње да са вла ђу је и ка кве на ви ке да сти че.6) На рав но, и про стор-
но од ре ди ште са ме за јед ни це ство ри ће по себ не на ви ке, ве шти не и 
ка рак те ри сти ке код на ро да. На ро ди сме ште ни по ред мо ра и оке а на 
сти чу вр ло бр зо по јам о зна ча ју во де. Во да узе та у сми слу „ве ли ке 
во де” (оке а ни и мо ра) би ла је зна чај на пре све га као из вор оп стан-

5) Ми ха и ло Ђу рић, ПореклоибудућностЕвропе,СА НУ, Пла то, Бе о град, 2001, стр. 21-22. 
У ори ги на лу по гле да ти, Ари сто тел, Политика,ВИИ, 5, 132б, (ор ги на лан из вор пре ма 
на во ди ма из тек ста Ми ха и ла Ђу ри ћа).

6) У том сми слу на ро ди на се ве ру Евро пе, из ме ђу оста лог,  и због хлад ног про сто ра на ко-
ме се на ла зе, овла да ва ју ве шти на ма  ко је ће их за шти ти ти и омо гу ћи ти оп ста нак на тлу 
на ко ме су сме ште ни. На ро ди ју га Евро пе, ко ји су жи ве ли у уме ре ни јим кли мат ским 
усло ви ма, овла да ва ју ве шти на ма ко је им омо гу ћу ју кли мат ски усло ви  (као што је, на 
при мер,  про из вод ња ви на). На ро ди на за па ду кон ти нен та то ком свог  раз во ја, ори јен-
ти шу се ка прак тич ној при ме ни сред ста ва ко ја са јед не стра не олак ша ва ју а са дру ге 
уве ћа ва ју про из вод њу.  
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ка и као мо гућ ност ко му ни ка ци је са дру гим про сто ри ма, али и као 
из вор опа сно сти ко је од во де и са во де мо гу до ћи. При мор ци овла-
да ва ју ве шти на ма ка кве на ро ди ко ји ни су сме ште ни по ред оке а на 
и мо ра не по зна ју.7)

У са мом раз вит ку људ ских за јед ни ца, ка сни је на ро да и на ци-
ја, про стор је код љу ди ства рао и дру ге ка рак те ри сти ке. Ве ли чи на 
да тог про сто ра мо гла је код од ре ђе них на ро да  до ве сти до ства ра-
ња пр вих схва та ња о ко лек тив ној све сти. На при мер, уко ли ко је 
при пад ник јед не за јед ни це на ре ла тив но ве ли ком про сто ру ко му-
ни ци рао истим је зи ком, он је вр ло ра но сти цао су бјек ти ван ути сак 
о ве ли чи ни и сна зи свог ет ни ку ма. Ме ђу тим, и ма ли про стор је био 
је дан од фак то ра ко ји је у нај ста ри ја вре ме на под сти цао ства ра-
ње ко лек тив не све сти.8) На и ме, ма ле про сто ре су че сто угро жа ва ли 
дру ги на ро ди, или за то што су они пре ко тих про сто ра  про ла зи ли, 
или за то што су их јед но став но осва ја ли. Због тих, али и из дру гих 
раз ло га, ет ни ја ко ја је би ла на том про сто ру, ра но је овла да ва ла ве-
шти ном ра то ва ња и по тре бом да се бра ни. Не ки на ро ди су ве шти ну 
ра то ва ња че шће ко ри сти ли да би овла да ли дру гим про сто ри ма, а 
не ки на ро ди су углав ном ра то ва ли ра ди од бра не те ри то ри је на ко-
јој се на ла зе. Ови дру ги че шће су до ла зи ли до све сти ко ју би да нас 
на зва ли осе ћа њем правдеиправедности,а то осе ћа ње је у ка сни-
јим фа за ма до во дио ет ни ју до схва та ња о посебностиуодносуна
другенароде.Та ква ет ни ја је вр ло ра но ства ра ла  пред ста ву о зна-
ча ју очу ва ња про сто ра на ко ме је сме ште на због угро же но сти од 
дру гих „ко ји су ве ћи а ко ји до ла зе са дру гих про сто ра”, што је све 
ути ца ло на ја чу хо мо ге ни за ци ју и на ро чи то на ме ђу соб ну со ли дар-
ност то ком рат них вре ме на. 

У осно ви та квих раз ми шља ња увек је би ло пи та ње ра та. Ка-
сни ја ево лу ци ја на ро да и на ци ја на ме ће и дру га пи та ња. На при-

7) По гле да ти, Ми ло ван Ра да ко вић, Компонентенационалноги европскогидентитета,
Ин сти тут за  ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2012.

8) Ма њи на ро ди и на ци је ко ји су сво је др жав не за јед ни це фор ми ра ле на ма лим про сто ри-
ма, има ју сна жни је из ра же ну ко лек тив ну пси хо ло ги ју. Ова дру штве на ка рак те ри сти ка, 
про ис ти че из по тен ци о нал но ја ке ме ђу соб не со ли дар но сти. Ме ђу соб на со ли дар ност 
ре зул тат је сва ко днев но, де ли мич но по ти сну те, али у сва ком бит ни јем на ци о нал ном 
тре нут ку при сут не све сти о ма лом би о ло шком и ге о граф ском ка па ци те ту. Из ових раз-
ло га ма ле за јед ни це се бр же мо би ли шу око од ре ђе ног на ци о нал ног про бле ма или про-
јек та. Број ча но ве ће на ци је, ко је за у зи ма ју и ве ће ге о граф ске про сто ре, има ју ма њу 
ди на ми ку. Са дру ге стра не оне има ју ве ћи де мо граф ски по тен ци јал и ге о граф ски ве ће 
ре сур се. За ства ра ње за јед нич ке мо бил но сти ко ја убр за ва ства ра ње слич ног гле ди шта 
на од ре ђе ни про блем у да тој зе мљи, пре суд ну уло гу су увек има ле по ли тич ке ели те а у 
са вре ме но вре ме и ме ди ји. 
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мер, пи та ње тем пе ра мен та, раз ви је но сти јед не на ци о нал не еко но-
ми је у од но су на не ку дру гу, из град ње ин сти ту ци је јед не на ци је 
(што се ве зи ва ло за пи та ња де мо кра тич но сти да тог на ро да) и не ке 
дру ге ка рак те ри сти ке. Та пи та ња су об ја шња ва на на раз ли чи те на-
чи не. На при мер, ако је реч о тем пе ра мен ту, од но сно о ра зли ци 
ко ја по сто ји из ме ђу Ита ли ја на, Фран цу за, и Шпа на ца са јед не, и 
Нор ве жа на, Фи на ца и Да на ца са дру ге стра не, он да се он обич-
но об ја шња ва под не бљем ко је је ути ца ло на на ци о нал ни мен та ли-
тет од ре ђе них на ро да. Под не бље је мо гло ути ца ти та ко да јед ни по 
мен та ли те ту (тем пе ра мен ту) бу ду отво ре ни ји а дру ги за тво ре ни ји. 
На рав но, по је ди нач но по сма тра но то не мо ра би ти та ко. По сто је 
Ита ли ја ни, Шпан ци и Фран цу зи ко ји су по свом мен та ли те ту за-
тво ре ни, као што има и ве ли ки број тем пе ра мент них Скан ди на ва-
ца. И раз ли ка у  еко ном ској раз ви је но сти по је ди них на ро да мо же 
има ти ло ги чан од го вор.  По је ди ни на ро ди су бр же до ла зи ли до ко-
ло ни ја од дру гих, док их не ки  ни ка да ни су ни има ли. Тех нич ка 
до стиг ну ћа би ла су бр же при ме њи ва на код јед них не го код дру гих. 
А на пи та ње за што су јед ни има ли хра бро сти да их бр же при ме не 
од ових дру гих мо гла би и ет ноп си хо ло ги ја да из не се свој суд. 

ПРОБЛЕМКОНСТРУКЦИЈЕ

То ком ше зде се тих го ди на 20. ве ка до ла зи до за сто ја у раз во ју 
ове ди сци пли не, а нај ва жни ји раз ло зи би ли су што је но ва на уч на 
ди сци пли на об је ди ња ва ла и ушла у пред ме те ис тра жи ва ња мно го 
ста ри јих на у ка, као што су пси хо ло ги ја, ет но ло ги ја, ан тро по ло ги ја, 
со ци о ло ги ја, и фи ло зо фи ја. Област ко ју је тре ба ло да по кри ва но ва 
на уч на ди сци пли на од мах је ство ри ла ди ле му да ли тре ба ства ра ти 
но ву на у ку или је пред мет ње ног ис тра жи ва ња по кри вен већ по-
сто је ћим тра ди ци о нал ним на у ка ма. С об зи ром на то да се но ва на у-
ка ба ви пси хо ло шким, да кле ду бин ским ка рак те ри сти ка ма чи та вог 
на ро да, че сто те шко про ме њи вим, но ва на уч на ди сци пли на је при-
ли ком по ку ша ја са мог фор ми ра ња по ста ла пред мет зло у по тре ба. 

Да кле, ис пред раз во ја но ве на у ке, ис пре чи ла се иде о ло ги ја, ко-
ја је под ви дом про мо ци је но ве на у ке, из ра зних цен та ра вр ши ла 
ква зи-екс пе ри мен те чи ји је циљ био ве ли ча ње или пот це њи ва ње 
ка рак те ри сти ка од ре ђе них на ро да. Но ва на у ка је бр зо до би ла атри-
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бу те иде о ло шког а не на уч ног ка рак те ра.9) Оспо ра ва ња ве за на за 
ова ис тра жи ва ња би ла су ин тен зи ви ра на по сле Дру гог свет ског 
ра та. У том сми слу не са мо да је оспо ра ван пред мет и по сто ја ње 
националнепсихологије, већ је и рад на пред ме ту ње го вог ис тра жи-
ва ња сма тран дру штве но опа сним.10)

По сле Дру гог свет ског ра та, они ко ји су оспо ра ва ли ње ну на-
уч ну уте ме ље ност, углав ном су ин си сти ра ли на то ме да пред мет 
и циљ ис тра жи ва ња ни је пот пу но ја сан.11)На тај на чин евен ту ал ни 
ре зул та ти до ко јих би но ва на у ка до шла мо гу би ти пред мет зло у по-
тре бе  ван на уч них ин те ре са. Да кле, сам по ку шај за чет ка на у ке ко ја 
би се ба ви ла овим про бле мом, пре се кле су раз не иде о ло ги је, па су 
националнеособине, ко је не су њи во има сва ки на род, вр ло бр зо до-
би ле иде о ло шки и по ли тич ки пред знак. 

ПРОБЛЕМИПРЕЛАСКАИЗПЕРСОНАЛНЕ
УКОЛЕКТИВНОНАЦИОНАЛНУАСИМЕТРИЈУ

Оно што је ин те ре сант но је ка ко мно штво ин ди ви ду ал них пси-
хо ло ги ја по ста ју ко лек тив но-на ци о нал на? Ова свест би се мо гла 
ства ра ти у дру штве но-на ци о нал ним ни во и ма. (1) Пр ви, фун да мен-
тал ни ни во, пред ста вља ла би свест о из ве сном сте пе ну кон ти ну-

9) По гле да ти де таљ ни је: Бо јан Јо ва но вић, „Хе у ри стич ки иза зов ет ноп си хо ло ги је“ у: Ет
нопсихологијаданас (збор ник), ДКСГ, Бе о град, 1991, стр. 7.

10) Ова опре зност пре ма про у ча ва њу на ци ја са пси хо ло шког ап сек та и од ре ђе на пре до-
стро жност ка да је ова област у пи та њу, ко ја је и да нас при сут на, има сво је оправ да ње. 
То ком Дру гог свет ског ра та не мач ки на ци сти су из вр ши ли стра вич не зло у по тре бе по је-
ди них на у ка ко је су се тек раз ви ја ле (јед на од њих је би ла и ге о по ли ти ка). Ову зло у по-
тре бу ко ри сти ли су на ро чи то Адолф Хи тлер (1889-1945), и ње гов ми ни стар про па ган де 
Јо зеф Ге белс (1897 – 1945).

11) У на шој ли те ра ту ри по чет ком XX ве ка по ја ви ла су се и ту ма че ња методеет ноп си хо-
ло ги је. У тим на пи си ма ме тод ет ноп си хо ло ги је се де фи ни сао као проучавањенародног
израза,чијијезадатакдаутврдиколикотајизраздубокоодсликавакарактерједне
средине.Односно,даодредидали јекарактернацртаиликарактеристикакојасе
манифестујетимизразомједнаоддоминантнихилипаксекундарнихцртадатесре
дине.По гле да ти,  др Ду шан Не дељ ко вић, Ометодиетнопсихологије,„Ју жни пре глед”, 
го ди на VII, бр. 4. Ско пље, април, 1932, стр. 183-191. У ве зи са прет ход ним , по ста ви ло 
се и пи та ње шта би све мо гло да де тер ми ни ше етнопсихологију,односнонационалну
психологију? Пре ма ауто ри ма овај об лик ко лек тив ног иден ти те та сво је осно ве цр пи из 
де ла ња „на род ног ду ха”. Не ки на ши ауто ри су под „народнимдухом”углав ном под ра-
зу ме ва ли оне пси хо ло шке ка рак те ри сти ке, ко је се при ли ком по ре ђе ња јед ног на ро да са 
дру гим, ис ти чу као ње го ве до ми нант не и нај ка рак те ри стич ни је осо би не. То су осо би не 
ко је се фи зич ким де тер ми нан та ма и дру штве ним кон так ти ма пре по зна ју кроз ве ћи ну 
по је ди на ца да тог на ро да. Чи ни о ци „народногдуха“мо гу би ти порекло,ко је про ис ти че 
од за јед нич ких пре да ка, географскипросторна ко ји ма се ве ко ви ма за јед но жи ви, исти
митовииобичаји,и на ро чи то истијезик.Ово су бит не од ред ни це ко је де фи ни шу за-
јед нич ку на ци о нал ну свест, ве ће или ма ње гру пе ин ди ви ду ал них ка рак те ра.    
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и те та сва ког по је дин ца у да тој на ци ји. Он би под ра зу ме вао свест 
о то ме ко ли ко је ге не ра ци ја пре да ка би ло или је сте део од ре ђе ног 
на ро да или на ци је; (1) Дру ги услов био би да по је ди нац има свест 
о со ци јал ној функ ци ји, спо соб но сти ма и зах те ви ма да тог дру штва 
(на ци је), и на тај на чин ство ри од ре ђе ни емо тив ни од нос пре ма 
соп стве ној на ци ји; (3) Тре ћи услов је да на ци ја ус по ста ви од нос са 
дру гом на ци јом у ко јој се раз ви ја од ре ђе ни такмичарски од нос; (4) 
Че твр ти услов је да на ци ја има тра ди ци ју, оби ча је и уста но ве и то 
оне ко је се ти чу ме ђу соб них од но са ње них чла но ва; (5) Пе ти услов 
је сте да на ци ја има од ре ђе ну струк ту ру ко ја се из ра жа ва у спе ци ја-
ли за ци ји и ди фе рен ци ја ци ји по сло ва ко ји се од но се на по је дин ца. 
На овај на чин се ус по ста вља од ре ђе на ко лек тив но-на ци о нал на ор-
га ни за ци ја, а са њом и от кла ња ју ње ни од ре ђе ни дру штве но-пси-
хо ло шки не до ста ци.12)

Ако за и ста по сто ји, психологијуједногнародамо же мо по де ли-
ти на сле де ће ком по нен те: националникарактер,националнимен
талитетинационалнавезаност.

Националникарактер је кон структ ко ји озна ча ва сло же ни од-
нос цр та ка рак те ра и обра за ца по на ша ња, ти пи чан за јед ну на ци ју. 
У тој сло же ни од нос осо би на ве за них за на ци о нал ни ка рак тер ула-
зе те мељ не и оп ште при хва ће не вред но сти јед не на ци је, жи вот на 
на че ла, на ви ке, основ ни ста во ви, цр те лич но сти, осо би не тем пе-
ра мен та стре мље ња и уве ре ња. То је ти пи чан, ка рак те ри сти чан од-
нос осо би на и по на ша ња по ко јем се раз ли ку је ти пи чан Ен глез од 
ти пич ног Нем ца или Шпан ца, или сви они за јед но од при пад ни ка 
пле ме на На ва хо Ин ди ја на ца. У опи си ва њу на ци о нал ног ка рак те-
ра че сто по сто ји ме ша ње иде ал ног (ка кав би тре ба ло да бу де при-
пад ник не ког на ро да пре ма ме ри ли ма ње го ве кул ту ре) и ре ал ног 
(ка кви су за и ста при пад ни ци не ке на ци је). Та ко ђе, при опи си ва њу 
по сто ји опа сност све сне или не све сне гло ри фи ка ци је сво је или по-
тен ци јал но ту ђе на ци је. А у об ја шња ва њу на стан ка и фор ми ра ња 
на ци о нал ног ка рак те ра по сто ји опа сност и од би о ло ги стич ко-ра-
си стич ког при сту па (на при мер, те зе о су пер и ор но сти ари јев ске 
ра се) или те о ло шко-фун да мен та ли стич ког (те зе о бо гом иза бра ном 
на ро ду). Услед на ци о на ли стич ких и ра си стич ких зло у по тре ба, по-
јам на ци о нал ног ка рак те ра је сте као ло шу ре пу та ци ју, и за мно ге 

12)  Упо ре ди ти по де лу о друштвенонационалнимнивоима,саорганизацијамамасеи от
клањањемњенимпсихолошкихнедостатака, аме рич ког пси хо ло га Ви ли ја ма Мек ду-
га ла: McDo u gall, Wil li am, TheGroupMind, Cam brid ge, 1920.
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на уч ни ке је по стао кон тро вер зан, чак, не на у чан по јам. Те о риј ски 
је нај при хва тљи ви ји кон цепт на ци о нал ног ка рак те ра за сно ван на 
усва ја њу истог те мељ ног ис ку ства (за јед нич ка исто ри ја, је зик, ве-
ра, оби ча ји, ве ро ва ња итд.) при пад ни ка јед не на ци је, што до во-
ди до фор ми ра ња је згра ка рак те ра ко је је за јед нич ко го то во свим 
чла но ви ма те на ци је. Та кав по јам на ци о нал ног ка рак те ра бли зак 
је пој му дру штве ног ка рак те ра или ба зич не лич но сти, а та ко ђе и 
пој му на ци о нал не кул ту ре.

Националнименталитетје кон структ ко ји се ве зу је за на чин 
ми шље ња, схва та ња, скло но сти и расположeња. На све ком по нен те 
на ци о нал ног мен та ли те та сна жан ути цај има ју тра ди ци ја, оби ча ји, 
ре ли ги ја и кул ту ра јед не на ци је. Сло бо дан Јо ва но вић је сма трао 
да је за јед нич ки жи вот је дан пси хо ло шки про цес. Код љу ди ко ји 
жи ве за јед но, ја вља ју се исте или бар слич не пред ста ве, осе ћа ња и 
те жње. Те про ме не ко је на сту па ју у њи хо вој лич ној све сти и услед 
ко јих се они и ду хов но из јед на ча ва ју, ства ра ју из ме ђу њих јед ну 
ин тим ну, уну тра шњу ве зу. Упра во на ту се ве зу ми сли ка да се го во-
ри о за јед нич кој све сти чла но ва јед не гру пе. По Јо ва но ви ћу, сва ка 
је за јед ни ца са мо је дан од нос из ме ђу по је дин ца, и за то за јед нич ка 
свест мо же зна чи ти са мо по ду дар ност из ме ђу лич них све сти. За-
јед нич ка свест по сто ји са мо у гла ви по је ди на ца, она не при па да 
ни ка квом ви шем би ћу ко је би жи ве ло ван њих и над њи ма.13)

Националнавезаност је, пак, сен ти мент ко ји об у хва та раз ли-
чи та по зи тив на осе ћа ња и си стем по ве за них ста во ва чи ји су објект 
соп стве на на ци ја, је зик, др жа ва, исто ри ја и кул ту ра, а исто вре ме но 
укљу чу је и не га тив не емо ци је, уве ре ња и ста во ве ко ји на ста ју као 
ре ак ци ја на угро жа ва ње на ци о нал не сло бо де или на вре ђа ње на-
ци о нал них осе ћа ња. На ци о нал на ве за ност под ра зу ме ва раз ви је ну 
на ци о нал ну свест, оформ љен на ци о нал ни иден ти тет, као и осе ћа-
ње при вр же но сти сво јој на ци ји, али без иде а ли за ци је вла сти те и 
пот це њи ва ња ту ђе на ци је што је не га тив на од ли ка на ци о на ли зма. 
Со ци јал ни пси хо лог Ни ко ла Рот раз ли ку је, пре ма ин тен зи те ту и 
ис кљу чи во сти, ви ше об ли ка на ци о нал не ве за но сти–ис кљу чи ву ве-
за ност за вла сти ту на ци ју, ис так ну ту али не и ис кљу чи ву ве за ност 
и по де ље ну или ви ше стру ку ве за ност (за две или ви ше на ци ја).14)

При ли ком раз ма тра ња ка рак те ри сти ка психологијенародава-
жно је пи та ње да ли је ко лек тив на свест ре зул тат све сних или не-

13) Сло бо дан Јо ва но вић, Држава,БИГЗ, Бе о град, 1990, стр. 13.
14) Жар ко Тре бје ша нин, Речникпсихологије,  стр. 287, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град, 2000.
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све сних ре ак ци ја по је ди на ца. У пр вом слу ча ју тре ба кон ста то ва ти 
да при пад ни ци свих за јед ни ца, да кле сви љу ди, има ју за јед нич ка 
пси хо ло шка осе ћа ња, а то су осе ћа ња љу ба ви, ту ге, ра до сти, мр-
жње, па сив но сти, агре сив но сти и сл. По но ви мо, та осе ћа ња при-
сут на су у свим љу ди ма. Али, и кон ста туј мо, ни су у свим љу ди ма 
за сту пље на иден тич ним ин тен зи те том.15)

Про блем са екс трем ним пси хо ло шким осе ћа њи ма као што су 
мр жња и агре сив ност је ма ло дру га чи ји. Гру па сво јом ве ћи ном 
чла но ва мо же би ти ми ро љу би ва, али је до вољ но да је дан њен део 
бу де вр ло агре си ван, па да се це ла гру па де фи ни ше као опа сна. 
За што се и ка ко ма њи на ко ја има екс трем на пси хо ло шка осе ћа ња 
на мет не као пре о вла ђу ју ћа у гру пи ко ја је ми ро љу би ва и скло на 
са рад њи, пред мет су не ког дру гог ра да. Ов де са мо из ве ди мо два 
за кључ ка. Све ка рак те ри сти ке ко је по је ди нац мо же има ти не мо гу 
би ти пре не ти на на род/на ци ју.16) Као дру ги за кљу чак на по ме ни мо 
да по је дин ци у ко ји ма пре о вла да ва ју не га тив ни пси хо ло шки ко до-
ви мо гу до ћи на власт у јед ној зе мљи и сво јом по ли ти ком не га тив-
но ин ден ти фи ко ва ти, пред дру гим на ро ди ма, соп стве ну на ци ју за 
ду жи вре мен ски пе ри од. 

Са дру ге стра не, у при лог раз ми шља њи ма да по је дин ци не-
све сно ства ра ју ко лек тив ну свест, на ве ди мо при мер фран цу ског 
со ци о ло га Еми ла Дир ке ма. Дир ке мо ви ста во ви су ка рак те ри стич-
ни за ње го ва раз ма тра ња о ко лек тив ној све сти. На и ме, иако је по-
сто ја ње ко лек тив не све сти сма трао за јед нич ким ста њем ре ал них 
ин ди ви ду ал них све сти, фран цу ски со ци о лог је де фи ни сао ко лек-
тив ну свест и као са свим по себ ну и не за ви сну од по је ди нач них 
све сти. Сма тра ју ћи да су дру штве не по ја ве ко лек тив но пси хич ке, 
Дир кем их је са гле да вао из ван све сти по је дин ца, пр вен стве но као 
на чин ко лек тив ног по на ша ња и ми шље ња. Ко лек тив на свест је, 
пре ма ње му, “свест све сти”, нај ви ши об лик по ли тич ког жи во та. 
Са гле да на у за ви сно сти од ин ди ви ду ал не све сти, ко лек тив на свест 
и са др жа ји ко лек тив но не све сног бит ни су чи ни о ци ин ди ви ду ал не 

15) Ако ово при хва ти мо, он да мо же мо по ста ви ти сле де ћу хи по те зу у ко јој би при ка за ли 
гру пу љу ди чи ји ко лич ник пред ста вља сто по је ди на ца. При мер ко ји пред ста вља гру пу 
мо же би ти ши ри обра зац за мно го ве ћу по пу ла ци ју љу ди као што би, на при мер, био 
на род. Да кле, сто по је ди на ца чи ни де фи ни са ну гру пу. Уко ли ко у њој ве ћи на ис ка зу је 
па си ван став пре ма од ре ђе ним рад ња ма, а ма њи део по лу па си ван или ак ти ван, це ла 
гру па се мо же де фи ни са ти као па сив на у да тим рад ња ма. Дру ги при мер, ако нај ве ћи 
део гру пе ис ка зу је скло ност ка умет но сти, а ма њи део за умет ност уоп ште ни је за ин те-
ре со ван, гру па се ипак де фи ни ше као за јед ни ца скло на умет но сти.

16) О ово ме смо већ не што ре кли. На при мер, ду шев не бо ле сти мо гу би ти за сту пље не код 
по је ди на ца, али на ро ди и на ци је не мо гу би ти ду шев ни бо ле сни ци.
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пси хе. По ру ке ко лек тив ног ис ку ства ис ка зу ју се у пе ри о ди ма кри зе 
као зна чај ни под сти ца ји ин те гра ци је ин ди ви ду ал не пси хе у про-
це су ње не ин ди ви ду а ци је. На ин ди ви ду ал ном пла ну се, да кле, ис-
по ља ва ин те гра ци о но свој ство ко лек тив не све сти, чи ји за јед нич ки 
са др жа ји и пред ста ве ис ка зу ју при пад ност по је ди на ца од ре ђе ној 
за јед ни ци.17)

Не што дру га чи ји став из но си Карл Гу став Јунг. За ње га су на-
ци о нал ни мен та ли тет или пси хо ло ги ја на ци је као скуп спе ци фич-
них пси хо ло шких осо бе но сти – нео спор на чи ње ни ца. Али у ње ној 
осно ви је пси хо ло ги ја по је дин ца. Пре ма Јун гу, на ша ин ди ви ду ал на 
пси ха од но си се пре ма ко лек тив ној пси хи  от при ли ке као ин ди ви-
дуа пре ма ду ши. Оно што чи не на ци је, чи ни сва ки по је ди нац, и све 
док то чи ни по је ди нац, чи ни то и на ци ја. Про ме на ста ва у по је ди-
на ца је сте по че так про ме не у пси хо ло ги ји на ци је. Све про ме не, сви 
до га ђа ји, сви со ци јал ни пре вра ти ни су ни шта дру го  не го нај по вр-
шни ји симп то ми јед ног тај ног ду шев ног зби ва ња и про ме на ко је 
се од и гра ва ју у по је дин цу. На ци је се не мо гу ме ња ти без про ме не 
по је ди на ца. На ци о нал ни ка рак тер или мен та ли тет на мет нут је чо-
ве ку као суд би на ко ју ни је мо гао да би ра или као ле по или ру жно 
те ло, у ко ме та ко ђе ни је имао уде ла.18) Али док Јунг твр ди да су-
бјек тив ни жи вот по је ди на ца об ли ку је исто ри ју све та, он од сту па 
од тог све ва же ћег пси хо ло шког прин ци па ка да се ра ди о на ци ји: не 
об ли ку је во ља по је дин ца на ста нак и про па да ње на ци је, не го над-
лич ни фак то ри, дух и зе мља не ким на ма не ра зу мљи вим пу те ви ма 
и из там них и ду бо ких по за ди на об ли ку је на ро де. На ци ја ни је ни-
шта дру го до је дан ка рак тер, јед на пре пре ка или пред ност, и за то, у 
нај бо љем слу ча ју, сред ство до ци ља.19)

Ни је слу чај но ни то да број ни пси хо ло зи о ка рак те ру го во-
ре као о со ци јал ној ка те го ри ји. Та ко, на при мер, слич но мно гим 
пси хо ло зи ма и со ци о ло зи ма, Деј вид Ри сман на гла ша ва трај ност 
ка рак те ра и ње го ву со ци јал но-исто риј ску усло вље ност, а сам со-
ци јал ни ка рак тер де фи ни ше као “онај део ка рак те ра ко ји је за јед-
нич ки ве ли ким дру штве ним гру па ма, и ко ји је про из вод ис ку ства 
тих гру па”.20)

17) Бо јан Јо ва но вић, „Хе у ри стич ки иза зов ет ноп си хо ло ги је“ у збор ни ку Етнопсихологија
данас, Би бли о те ка “Тре ћи ми ле ни јум”, Бе о град, 1991, стр. 8–10.

18) Де таљ ни је по гле да ти, Карл Гу став Јунг, Архетиповииколективнонесвесно,Атос, Бе о-
град, 2003.

19) Исто, стр. 23–24. 
20) Деј вид Ри сман, Усамљенагомила, Но лит, Бе о град, 1965, стр. 150.
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УЛОГАПОЛИТИЧКИХЕЛИТА
УКРЕИРАЊУКОЛЕКТИВНЕСВЕСТИ

ИРАЗЛИЧИТАДРУШТВЕНАМОБИЛНОСТНАРОДА

Ов де би смо мо гли украт ко раз мо три ти и пи та ње ко је у мо дер-
но вре ме од го во ран за по кре та ње на ци о нал не ди на ми ке и ства ра ње 
од ре ђе ног дру штве но-на ци о нал ног ста ња? То су од дав ни на би ле 
по ли тич ке ели те, а да на ди на ми зам на ци о нал не мо бил но сти у мо-
дер но вре ме ути чу ме ди ји од но сно сви ви до ви те ле ко му ни ка ци ја. 
По ли тич ке ели те мо би ли шу гра ђа не сво је зе мље по од ре ђе ном пи-
та њу (по ли тич ком, еко ном ском...). Ис ти ца њем по зи тив них и не га-
тив них ка рак те ри сти ка од ре ђе ног про бле ма, ства ра се дру штве на 
сли ка ко ја да ље пер це пу је дру штве но на ци о нал ну свест о да том 
про бле му. Ме ди ји ути чу на бр зи ну те мо бил но сти, али оно што је 
мно го ва жни је, ме ди ји мо гу да ути чу и на објек тив ност све у куп не 
на ци о нал не сли ке о да том про бле му. Та сли ка у да том вре мен ском 
пе ри о ду до во ди у од ре ђе но дру штве но ста ње по је ди ну на ци ју. 
Без мо бил но сти по ли тич ке ели те, да ти про блем оста је „ло кал ни“, 
од но сно он је у том слу ча ју усме рен са мо на ге о граф ски и де мо-
граф ски ве ћу или ма њу сре ди ну у ко јој се по ја вио, али без уче шћа 
це ло куп ног гра ђан ства. То би мо гло да зна чи да око од ре ђе ног про-
бле ма су коб за пра во во де по ли тич ке ели те ко је, ра ди соп стве ног 
ин те ре са, окосебе мо би ли шу сво је гра ђа не? Ово би би ло пре ви ше 
јед но став но кон ста то ва ти. С тим у ве зи на ве ди мо два при ме ра:

То ком Дру гог свет ског ра та Вла де на пад ну тих зе ма ља упу ћи-
ва ле су по зи ве сво јим гра ђа ни ма из ра том не у гро же них ва не вроп-
ских про сто ра да при сту пе до бро во љач ким ан ти хи тле ров ским је-
ди ни ца ма. И мно ги су то за и ста учи ни ли. Вла де др жа ва ни су мо гле 
ути ца ти на ове љу де да до ђу у сво ју до мо ви ну и да се бо ре, осим 
апе ли ма. Али је ро до љу би ва свест очи глед но би ла до вољ на да по-
кре не љу де.

Да би скре ну ла про блем са еко ном ских те ма и огром не со ци-
јал не кри зе, Вла да та да шње бри тан ске пре ми јер ке Мар га рет Та чер 
је то ком осам де се тих го ди на про шлог ве ка, ушла у рат ну аван ту ру 
на дру гом кра ју све та. Су коб Кра ље ви не Ве ли ке Бри та ни је и Ре-
пу бли ке Ар ген ти не око Мал вин ских (Фол кланд ских остр ва) то ком 
1982. за мно ге по сма тра че у све ту био је ап со лут но ира ци о на лан. 
Та ма ла остр ва бли зу Ар ген тин ске оба ле где је ар тич ка кли ма вр ло 
те шка, и ка ко је та да шња ме ђу на род на штам па из ве шта ва ла, по-
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сто је „са мо пин гви ни и по не ко ста до ова ца“, ипак је био до во љан 
раз лог да Бри та ни ја по кре не ве ли ку по мор ску ар ма ду сво јих бро-
до ва. Та да, а и да нас, Лон дон не ма не ких ве ли ких ин те ре са на тим 
остр ви ма. Ни стра те шко-вој них, ни еко ном ских. Ка да је рат по чео 
на остр ви ма је би ло све га сто ти нак гра ђа на, од ко јих су са мо де-
се так има ли Бри тан ске па со ше. Али та да шња по ли тич ка ели та у 
овој зе мљи мо ра ла је сво јим гра ђа ни ма по ка за ти да је Бри та ни ја 
још увек велика. Рат је био и упо зо ре ње не ким дру гим Вла да ма да 
ће Лон дон бра ни ти „сва ки ка ми чак“ сво је не ка да шње им пе ри је.21) 
Сам рат ни је тра јао ду го, али при пре ме за рат (по кре та ње ве ли ких 
по мор ских сна га ко је су се да ни ма, по ла ко, али си гур но, при бли-
жа ва ле Ар ген тин ској оба ли, као и ве жба ње бри тан ских ма ри на ца 
на па лу ба ма бро до ва чи је је сли ке пре но сио цео свет), би ле су за-
пра во упу ће не до ма ћој јав но сти ко ја је, при ти сну та ве ли ким еко-
ном ским те шко ћа ма (ре фор ме еко но ми је Вла де Мар га рет Та чер), 
мо ра ла да по вра ти сво је на ци о нал но са мо по у зда ње.

На ци о нал не ели те уоп ште, има ју зна ча јан ути цај на фор ми ра-
ње дру штве не све сти. По ред то га што и тра ди ци о нал но за у зи ма ју 
по зи ци ју ко ја им омо гу ћа ва да има ју ве ли ки ути цај на дру штве но 
усме ра ва ње соп стве ног на ро да, па у том сми слу и на њи хо ву ко лек-
тив ну свест, и раз вој ко му ни ка ци ја у мо дер ном до бу до при нео је да 
та њи хо ва по зи ци ја бу де још зна чај ни ја. У том сми слу, по ли тич ке 
ели те за у зи ма ју по себ но ме сто. Њи хо ва уло га ме ђу дру штве ним 
ели та ма јед ног на ро да је по себ но ис так ну та. Због скло но сти те 
дру штве не гру пе да се за тво ри у се бе, да се би ро кра ти зу је и под-
ре ди ин те ре се це ло куп ног дру штва соп стве ним, мо дер не на ци је ће 
мо ра ти да раз ви ју та кве ме ха ни зме де мо кра ти је ко је ће евен ту ал не 
зло у по тре бе по ли тич ке ели те све сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру.22)

Ка да је реч о на ро ди ма, ма њи на ро ди и на ци је ко ји су сво је др-
жав не за јед ни це фор ми ра ле на ма лим про сто ри ма, има ју сна жни је 
из ра же ну ко лек тив ну свест. Ова дру штве на ка рак те ри сти ка про-
ис ти че из по тен ци јал но ја ке ме ђу соб не со ли дар но сти. Ме ђу соб на 
со ли дар ност ре зул тат је сва ко днев но, де ли мич но по ти сну те, али у 
сва ком бит ни јем на ци о нал ном тре нут ку при сут не све сти о ма лом 

21) Рат око Мал вин ских остр ва био је, из ме ђу оста лог, и сиг нал Лон до на упу ћен Ва шинг-
то ну да је Бри та ни ја још увек јак и по у здан европ ски парт нер САД, али и Да бли ну да ће 
БританскаКруна вр ло чвр сто у свом не по сред ном окру же њу бра ни ти сво је ин те ре се у 
Се вер ној Ир ској.

22) Ми ло ван Ра да ко вић, Компонентенационалногиевропскогидентитета,Ин сти тут за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2012, стр. 118-119. 
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би о ло шком и ге о граф ском ка па ци те ту. Из ових раз ло га ма ле за јед-
ни це се бр же мо би ли шу око од ре ђе ног на ци о нал ног про блем или 
про јек та. Број ча но ве ће на ци је, ко је за у зи ма ју и ве ће ге о граф ске 
про сто ре, има ју ма њу ди на ми ку. Са дру ге стра не, оне има ју ве ћи 
де мо граф ски по тен ци јал и ге о граф ски ве ће ре сур се. За ства ра ње 
за јед нич ке мо бил но сти ко ја убр за ва ства ра ње слич ног гле ди шта на 
од ре ђе ни про блем у да тој зе мљи пре суд ну уло гу има ју по ли тич ке 
ели те и ме ди ји.

*
*
*

Да кле, по сто ји ли ет ноп си хо ло ги ја? Хел мут Пле снер кон ста-
ту је да је ет ноп си хо ло ги ји, ако је као на у ка уоп ште мо гу ћа, по треб-
на исто риј ска и иде о ло шка ко рек ту ра. По ње му, „она ни је ни шта 
дру го не го пре во ђе ње са ори ги нал ног исто риј ског је зи ка на је зик 
пред ра су да, пре во ђе ње ко је се слу жи по ступ ком су жи ма ња вре ме-
на и тер ми но ло ги јом скло но сти, ре сан ти ма на, на гон ских ме ха ни-
за ма и на чи на ре ак ци је. Не ма ни ка кве сум ње да су на ро ди и на ци је 
ин ди ви дуе, иако у пре но сном сми слу. Ако се њи хо ве уста но ве, де-
ла и по ступ ци, схва та ју као ду ше, њи хо во уте ме ље ње увек зах те ва 
и ви тал ни суп страт: оту да не из бе жност би о ми то ло ги је. Пра зни на 
на шег пот пу ног не зна ња у ства ри ма на след не усло вље но сти ду-
шев но-ду хов них спо соб но сти по ста је та да ча роб на пе ћи на у ко јој 
се сва ким ба ја њем по сти же же ље ни учи нак.“23)

Ва жно је да ље ис тра жи ва ти оно што мо же пред ста вља ти на
ционалну психологију. На и ме, да љи рад на про бле ми ма ет ноп си-
хо ло ги је до при не ће да се лак ше раз у ме ју про бле ми ве за ни за гло-
ба ли за ци ју. По себ но код европ ских на ро да. Нај по сле и због то га 
што се раз во јем ЕУ до ла зи до уни фи ка ци је про пи са и нор ми, ко ји 
мо гу до ве сти и до над на ци о нал ног (европ ског иден ти те та) ко ји 
ће, ако до ње га до ђе, сва ка ко про ме ни ти жи во те ве ћи не гра ђа на 
Евро пе, ства ра њем, ка ко не ки европ ски ор јен ти са ни фи ло зо фи 
ка жу, европскогдуха, од но сно европскефилозофијеживљења. У 
Евро пи про у ча ва ња ко ја су ве за на за еле мен те на ци о нал не пси хо-
ло ги је да нас не ма мно го. Раз вој европ ских ин те гра ци ја, сло бод но 
пла си ра ње ка пи та ла, из ме њен по ло жај на ци о нал них гра ни ца, вој-
ске, на ци о нал ног за ко но дав ства и суд ства, и уоп ште на ци о нал не 
др жа ве, сма њу је про стор „на ци о нал ном“ и ства ра про стор „над-

23) Хел мут Пле снер, Закаснеланација, ИКЗС, Но ви Сад, 2005, стр. 25.
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на ци о нал ном“ и „ин тер на ци о нал ном“. Ипак, ис тра жи ва ња ве за на 
а про бле ме на ци ја, на ци о нал них др жа ва, па да ка ко и на ци о нал не 
пси хо ло ги је, ва жан су сег мент дру штве них на у ка и ис тра жи ва ња 
ши ром пла не те.24)

Оно што се по у зда но мо же ре ћи је сте да ће још ду го тра ја ти 
спо ре ња око психологијенарода. Чак и ако се на њих на ђе од го-
вор, па иако он бу де и не га ти ван, да кле ако се до ђе до за кључ ка да 
ет ноп си хо ло ги ја не по сто ји, и да ље ће би ти отво ре на мно га пи та-
ња.25) Ис тра жи ва ња ве за на за ову област зах те ва ју по себ но пре ци-
зне и ап со лут но објек тив не ана ли зе ко је би тре ба ло да бу ду га рант 
њи хо ве тач но сти.

MilovanRadakovic
THEPROBLEMSOFCONSTRUCTION
OFCOLLECTIVENATIONALIDENTITY

Summary
Oneoftheimportantsegmentsofthestudyofnationalis
suesisthetreatmentofthecollectiveidentity.Itselements
are among other things, language, history, culture, reli
gion,mythandmythology.Oneoftheimportantissuesof
collectiveidentity,whichhasnotbeensufficientlystudied
intermsofscience,istheissueofcollectiveconsciousness,

24) Та ко је, на при мер, у Ср би ји, то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, ре прин то ва на 
и об но вље на го то во сва ли те ра ту ра ко ја се од но си ла на про бле ме ет ноп си хо ло ги је. На 
Ис то ку Евро пе, по зна ти ру ски на уч ник Ди ми тар Сер ге је вић Ли ха чов је, из у ча ва ју ћи 
број ност цр та ру ског на ци о нал ног ка рак те ра, ис та као две до ми нан те: те жњу за сло-
бо дом лич но сти и те жњу за до во ђе њем све га до гра ни це мо гу ћег. Ти ме је по твр дио 
број не мо гућ но сти али и зна чај ова квих ис тра жи ва ња. На За па ду Евро пе, не по сред но 
пре не мач ког ује ди ње ња, бри тан ска вла да је по ста ви ла пи та ње сво јим на уч ни ци ма ве-
за ним за ту област КосуНемцииштасеодњихможеочекивати? И до би ла од го вор у 
ви ду тај ног са же тог про то ко ла о не мач кој на ци о нал ној ка рак те ро ло ги ји. У том на ла зу 
ен гле ски на уч ни ци су ви де ли Нем це као на род усред сре ђен на се бе, склон са мо са жа-
ље њу, из ра же не по тре бе да бу де во љен и без истих осе ћа ња за дру ге. Као не га тив не 
ка рак те ри сти ке не мач ког мен та ли те та ис так ну те су: агре сив ност, без об зир ност, охо-
лост, страх, ком плекс ма ње вред но сти, са мо до па дљи вост и сен ти мен тал ност. Њи хо ва 
скло ност ка пре те ри ва њу ис ка зу је се по себ но у са мо пре це њи ва њу. Ове ка рак тер не цр-
те Не ма ца по твр ђе не њи хо вом исто ри јом и ве ро ва њем у мо гућ ност њи хо вог по нов ног 
до ка зи ва ња, по де ли ле су чла но ве бри тан ске вла де ме ђу ко ји ма је би ло и оних ко ји су 
сма тра ли да се да на шње ге не ра ци је Не ма ца бит но раз ли ку ју од сво јих рат них пре да ка 
и да не мо гу још јед ном по но ви ти исту исто риј ску гре шку. Из вор: Бо јан Јо ва но вић, 
„Ср би у кљу чу на ци о нал не пси хо ло ги је“ у збор ни ку: КарактерологијаСрба (уред ник 
Бо јан Јо ва но вић), На уч на књи га, Бе о град, 1992, стр. 9-10. У ори ги на лу, о са зна њи-
ма бри тан ских на уч ни ка о не мач кој ка рак те ро ло ги ји, по гле да ти: С. Шнај дер, „Тко су 
Ни јем ци“, Борба, 1-2. сеп тем бар 1990. (Ори ги на лан из вор, пре ма на во ди ма из тек ста 
Бо ја на Јо ва но ви ћа).

25) Та пи та ња су, на при мер, да ли са мо ко лек тив но-не све сно по кре ће ма се? Ко ји су па-
ра ме три ко ји од ре ђу ју да ли се ма сом (гра ђа ни ма) ма ни пу ли ше или не? Да ли гра ђа ни 
мо гу да се су прот ста ве ма ни пу ли са њу? Итд.
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i.e.treatingissuesrelatedtothementalityandcharacter
ofcertainsmallerorlargersocialgroups.Inthisarticle,
theauthoristryingtoexplaintheproblemsofconstruction
ofethnopsychologyasascience,theroleofpoliticalelites
intheformationofcollectiveconsciousnessaswellasdif
ferentsocialmobilityofsmallandlargenations.
KeyWords:Identity,determination,construction,indica
tors,etnopsychology.
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Resume

Oneoftheimportantsegmentsinstudyingnationalissues
istheconsiderationofcollectiveidentity.Itselementsare,
among other things, language, history, culture, religion,
mythandmythology.Oneof the significant questions of
collectiveidentitythathasnotbeenthoroughlystudiedis
thequestionof collective consciousness,which refers to
theissuesofmentalityandcharacterofspecific,smaller
orlarger,socialgroups.
This segment in researchshouldbeencompassedby the
scienceknowninliteratureasethnopsychology.Afterthe
SecondWorldWar,however,theconsiderationoftheseto
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picshasbeenkeptatbayintermsofscienceforseveral
reasons.Inthefirstplace,geopolitics,andethnopsycho
logyofcourse,wentthroughaperiodofwidespreadabuse
intheeraofcolonizationoverthecourseofthe19thand
20thcenturies.Theirabusereacheditspeakjustbeforeand
duringtheSecondWorldWar,whenethnopsychologyand
geopoliticswereabusedbytheNaziandFascistregimes
andgroups.Anotherreasonisthecomplexityofproblems
liketheinterconnectionofsensations,mentalitiesandcha
ractersrelatedtopersonalitypsychologyandsuchstates
andphenomena in the context of collectivity, that is the
collectiveasymmetry.
Itallbeganinthesecondhalfofthe19thcentury,whenthe
interesttostudypoliticalphenomenarelatedtoconcepts
ofnation,nationalityandnationalfeelingsgrew.Asare
sult,aseparatefieldofresearchknownasethnopsycho
logyquicklyestablisheditselfinordertoaddresstheseis
sues,andfromtheverybeginning,itutilizedaconceptof
nationalcharacter.
Thus, despite there hadbeenan interest to address the
sequestionsasearlyasthemiddleofthe19thcentury,a
certainenthusiasmtoencouragedevelopmentinthisfield
wasobservedonlyaftertheFirstWorldWarandafterthe
SecondWorldWar aswell. This field bears various na
mes in literature.Apart from the term ethnopsychology,
notableinliteraturearethefollowingterms:psychology
ofnations,nationalpsychology,scienceofnationalspirit,
scienceof community identity, psychologyof community
orcommunity identity,ethnopsychology,andevensocial
psychology.
Whatmaybestatedbeyondanydoubtisthatthedisputes
onthepsychologyofnationsshallcontinueforaverylong
time.Evenifananswertothesequestionsisreached,and
in case it is a negative one,whichwouldmean that et
hnopsychologydidnotexist,manyotherquestionswillre
mainunanswered.Theresearchstudiesinthisfieldrequire
particularlypreciseandcompletelyunbiasedmethodsof
analysis,whichshouldensuretheiraccuracy.

 Овај рад је примљен 29. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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МЕЂУСОБНА ДЕТЕРМИНИСАНОСТ 
НАЦИОНАЛНОГ И ЈЕЗИЧКОГ ИДЕНТИТЕТА 

- ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТ**

Сажетак 
 У ра ду се ана ли зи ра по јам мул ти ку лу ра ли зма, на ци
о нал ног и је зич ког иден ти те та, kao и њи хо ва  ме ђу
соб на по ве за ност и за ви сност. По себ на па жња по све
ће на је зна ча ју је зи ка као „нај ви дљи ви јег“ ет нич ког 
обе леж ја, нео дво ји вом еле мен ту и кључ ној ком по нен
ти на ци о нал ног иден ти те та. На осно ву по пи са ста
нов ни штва Ср би је, хро но ло шки по сма тра но, мо же 
се ви де ти ње го ва уло га као објек тив ног по ка за те ља 
у ис тра жи ва њу ет нич ке струк ту ре ста нов ни штва, 
про ме не усло вље не пр вен стве но по ли тич ким фак то
ри ма, као и ње гов зна чај у де фи ни са њу на ци ја и на
ци о нал ног пи та ња. Ана ли за ста нов ни штва Ср би је, 
као мул ти ет нич ке и мул ти је зич ке др жа ве, пре ма ма
тер њем је зи ку и на ци о нал ној при пад но сти, по ка зу је у 
ко јој ме ри ове две од ред ни це ко ин ци ди ра ју, као и код 
ко јих ет нич ких за јед ни ца и у ком сте пе ну је нај ви ше 
при сут на ал тер фо ни ја, од но сно не по ду да ра ње је зи ка 
и на ци о нал но сти, што je углав ном ка рак те ри стич но 
за број ча но ма ње и про стор но дис пер зив не ет нич ке 
за јед ни це.  
Кључ не ре чи: је зик, на ци о нал ни иден ти тет, по пис 
ста нов ни штва, ет нич ка струк ту ра, ал те ро фо ни ја, 
де мо граф ски раз ви так, на ци о нал не ма њи не, Ср би ја. 

* Научни сарадник Института за политичке студије, Београд
** Рад је реализован у оквиру пројекта број 179009 Института за политичке студије 

Београд, а финансиран од  стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 
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ПО ЈАМ МУЛ ТИ КУЛ ТУ РА ЛИ ЗМА

U да на шњем са вре ме ном све ту ет нич ки хо мо ге не и јед но је зич ке 
др жа ве су пра ва рет кост. Про це њу је да по сто ји са мо де се так 

јед но на ци о нал них др жа ва, у ко ји ма жи ви све га 0,5% свет ског ста-
нов ни штва, а ко је мо гу  оправ да но твр ди ти да су пра ве на ци о нал не 
др жа ве у сми слу по ду да ра ња др жав них са на ци о нал ним гра ни ца-
ма, од но сно да је це ло куп ном ста нов ни штву за јед нич ки исти је зик 
и иста кул ту ра.1) На су прот то ме, при ме ре за не по кла па ње др жа ве и 
на ци је да ју мно ге да на шње мул ти ет нич ке, мул ти је зич ке и мул ти-
кул ту рал не др жа ве, па ет нич ка хе те ро ге ност све ви ше пред ста вља 
пра ви ло, а не из у зе так2) По ли тич ки до га ђа ји и ства ра ње но вих др-
жа ва, про ме не у де мо граф ским струк ту ра ма ста нов ни штва про у-
зро ко ва не ди фе рен ци ра ним сто па ма фер ти ли те та и ми гра ци о ним 
кре та њи ма, ожи вља ва ње ет ни ци те та и бу ђе ње на ци о нал не све сти 
код мно гих ет нич ких за јед ни ца кра јем XX ве ка, отво ри ло је пи та-
ње по ло жа ја и пра ва на ци о нал них ма њи на. О ва жно сти ма њин ске 
про бле ма ти ке у на ше вре ме нај бо ље го во ри по да так да је 1980-их 
го ди на у Евро пи жи ве ло око 30 ми ли о на љу ди ко ји су при па да ли 
ет нич ким и је зич ким ма њи на ма, да би са дез ин те гра ци јом бив ших 
со ци ја ли стич ких зе ма ља (СССР, СФРЈ и ЧССР) и фор ми ра њем но-
вих др жа ва, го то во пре ко но ћи ви ше од 60 ми ли о на љу ди пре тво-
ре но у ет нич ке ма њи не ко ји жи ве из ван гра ни ца ма тич не др жа ве. 
Та ко се по ста ви ло пи та ње ре гу ли са ња ет нич ких и кул тур них пра ва 
ка ко по сто је ћих, та ко и тзв. но вих ма њи на, од но сно при пад ни ка 
ет нич ких за јед ни ца ко ји су на кон се це си је оста ли одво је ни од сво-
јих ма тич них на ро да и у но во фор ми ра ним др жа ва ма по ста ли ма-
њи на. Има ју ћи у ви ду да го то во не ма др жа ве ко ја ни је кул тур но 
ра зно ли ка, по ли ти ка мул ти кул ту рал но сти има за циљ да омо гу ћи 
ма њи на ма да са чу ва ју соп стве ни ет нич ки, је зич ки, вер ски и кул-
тур ни иден ти тет, али то не ис кљу чу је нео п ход ност њи хо вог ин те-
гри са ња у ши ру дру штве ну за јед ни цу. Мул ти кул ту ра ли зам је за-

1) Во ји слав Ста нов чић, „Де мо кра ти ја и ма њи не у Ју го и сточ ној Евро пи“, у: Пер спек ти ве 
мул ти кул ту ра ли зма у др жа ва ма За пад ног Бал ка на, (при ре ди ли: Го ран Ба шић, Во ји-
слав Ста нов чић), Цен тар за ис тра жи ва ње  ет ни ци те та, Бе о град, 2004, стр. 9-35.   

2) На при мер, по сто је др жа ве ко је на сво јој те ри то ри ји има ју чак 250 ет нич ких за јед ни ца 
раз ли чи тих  по сво јој кул ту ри, тра ди ци ји и је зи ку, као што је, на при мер, слу чај у Ни ге-
ри ји, или у Ру ској фе де ра ци ји ко ја пре ма ста ти стич ким по да ци ма бе ле жи 120 ет нич ких 
гру па, док их за пра во има пре ко 150. По ред то га, про це њу је се да у све ту  има око 6800 
(глав них) је зи ка и пре ко 40 хи ља да дру га чи јих на зи ва и ди ја ле ка та. Wal ker Con nor, 
“The Po li tics of Et hno na ti o na lism”, Jo ur nal of In ter na ti o nal Af fa irs, 1973, no. 1, p. 32.
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пра во иде ја или иде ал о за јед нич ком жи во ту раз ли чи тих ет нич ких 
и кул тур них гру па у окви ру истог плу ра ли стич ког дру штва што 
под ра зу ме ва њи хо ву ко ег зи стен ци ју, уза јам ну то ле ран ци ју и јед на-
кост.3) Мул ти кул ту ра ли зам мо же озна ча ва ти де мо граф ску чи ње ни-
цу, од но сно по сто ја ње раз ли чи тих ет нич ких и ре ли гиј ских гру па, 
кул тур не и је зич ке ра зно ли ко сти у окви ру јед ног дру штва, али и 
др жав ну по ли ти ку ко ја има два основ на ци ља: по др жа ва ње склад-
них од но са из ме ђу ет нич ких гру па и де фи ни са ње од но са из ме ђу 
др жа ве и на ци о нал них ма њи на.4) При то ме, фе но мен  на ци о нал ног 
иден ти те та ка ко при пад ни ка ма њин ске за јед ни це, та ко и ве ћин ског 
ста нов ни штва у јед ном мул ти кул ту рал ном дру штву све ви ше до ла-
зи у фо кус ин те ре со ва ња на уч не, али и ши ре дру штве не јав но сти.   

НА ЦИ О НАЛ НИ И ЈЕ ЗИЧ КИ ИДЕН ТИ ТЕТ 

На ци о нал ни иден ти тет је сло жен по јам и пред мет број них 
мул ти ди сци пли нар них ис тра жи ва ња. Пре ма јед ном схва та њу на-
ци о нал ни иден ти тет  пред ста вља да тост људ ског по сто ја ња, сти че 
се ро ђе њем, те је са мим тим не про мен љи ва, ста тич ка ка те го ри ја, 
док се пре ма дру гом ста но ви шту по сма тра у си ту а ци о ном сми слу, 
од но сно као фло тант на  ка те го ри ја. На и ме, по ла зи се са ста но ви-
шта да је при па да ње од ре ђе ној ет нич кој гру пи усло вље но су бјек-
тив ним ста во ви ма и осе ћа њи ма ко ји су про ла зни и про мен љи ви 
у за ви сно сти од вре ме на и окру же ња у ко ме се сва ки по је ди нац 
на ла зи.  Из ме ђу те две крај но сти (ста тич ке и ди на мич не) на ла зе 
се број не дру ге те о ри је а ко је, пре све га, ис ти чу кул тур на обе леж ја  
на ци о нал ног иден ти те та по ко ји ма се јед на ет нич ка гру па раз ли ку-
је од дру ге. Исто риј ски и вре мен ски по сма тра но, мно ги на ро ди су 
упр кос ве ли ким дру штве ним про ме на ма са чу ва ли свој на ци о нал-
ни иден ти тет упра во за хва љу ју ћи кључ ним ет нич ким од ред ни ца-

3) Тер мин „мул ти кул ту ра ли зам“ по ја вио у но ви је вре ме у ака дем ским и по ли тич ким рас-
пра ва ма  о ка рак те ру са вре ме них дру шта ва и по стао оп ште при хва ћен по јам од стра не 
по ли ти ча ра, дру штве них ко мен та то ра, ис тра жи ва ча и оп ште јав но сти, ба рем у раз ви је-
ним европ ским зе мља ма. Сма тра се да овај по јам да ти ра из 1971. го ди не ка да је у јед-
ном фран цу ском ча со пи су упо тре бљен у зна че њу ”су жи вот не ко ли ко кул ту ра у јед ној 
зе мљи”, да би тек од 1990. го ди не у кла си фи ка ци ји Кон гре сне би бли о те ке у Ва шинг-
то ну, де фи ни сан као „услов у ко јој ет нич ке, вер ске и кул тур не гру пе ко ег зи сти ра ју 
уну тар јед ног дру штва“. Ми лан Ме сић, „Од ре ђе ње пој ма мул ти кул ту ра ли зма“, Мул
ти кул ту ра ли зам  дру штве ни и те о риј ски иза зо ви, Школ ска књи га, За греб, 2006, стр. 
56-73.

4) Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић и Бра ни слав Стој ко вић, „Мул ти кул ту ра ли зам“, Кул ту ра, 
ме наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг, Клио, Бе о град. 2007, стр. 318-323.
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ма као што су је зик и ве ра, што им је омо гу ћи ло осе ћај су бјек тив не 
при пад но сти вла сти том ет но кул тур ном иден ти те ту без об зи ра на 
при ли ке у ко ји ма су се на ла зи ли. Та ко ђе, исто ри ја је пу на при ме ра 
да су за јед нич ко име и про шлост, ми то ви и тра ди ци ја, из не дри ли 
сна жно осе ћа ње за јед нич ке при пад но сти, чак и ако тај на род не 
по се ду је за јед нич ку те ри то ри ју .

На ци о нал ни иден ти тет је од свих ко лек тив них иден ти те та ко ји 
су за јед нич ки људ ским би ћи ма, нај ва жни ји јер дру ге вр сте иден-
ти те та (кла са, пол, ве ра) мо гу се по кла па ти или ком би но ва ти са 
на ци о нал ним иден ти те том, али рет ко мо гу осла би ти ње гов зна чај. 
Схва та ње и ми то ви о на ци о нал ном иден ти те ту по зи ва ју се на те-
ри то ри ју и прет ке (тзв. те о ри ја крв и тло) као на осно ву по ли тич ке 
за јед ни це, а то че сто пред ста вља глав ни из вор не ста бил но сти и ет-
нич ких су ко ба у мно гим де ло ви ма све та. На ци о нал ни иден ти тет је 
у су шти ни ви ше зна чан и ви ше ди мен зи о на лан и ни ка ко се не мо же 
све сти на је дан је ди ни еле ме нат. То је ком плек сан по јам ко га чи-
не ви ше уза јам но по ве за них ком по нен ти (ет нич ка, кул тур на, те ри-
то ри јал на, еко ном ска, прав но-по ли тич ка и др.), ко је пред ста вља ју 
спо не со ли дар но сти ме ђу при пад ни ци ма у окви ру ет нич ке за јед-
ни це ује ди ње них за јед нич ким се ћа њи ма, ми то ви ма и тра ди ци јом, 
спој ко је мо же, али не мо ра на ћи из раз у соп стве ним др жа ва ма тих 
за јед ни ца, али ко је се раз ли ку ју од чи сто прав них др жав них ве за.5)

У про у ча ва ња на ци о нал ног  иден ти те та и ње го вих основ них 
ком по нен ти све ви ше се при хва та ста но ви ште да он ни је уна пред 
дат и од ре ђен, већ се сти че и то ком вре ме ном мо ди фи ку је, при че-
му по је ди нац има ак тив ну уло гу у ње го вом фор ми ра њу са мо гућ-
но шћу из бо ра. На ци о нал ни иден ти тет је, пре ма де фи ни ци ји по-
је ди них ауто ра, осе ћа ње при пад но сти  јед ној ет нич кој за јед ни ци 
и део ми шље ња, осе ћа ња и по на ша ња ко је про ис ти че из при пад-
но сти тој ет нич кој за јед ни ци.6) Мо дер на на у ка ис ти че објек тив не 
фак то ре (је зик, ре ли ги ја и евен ту ал но те ри то ри ја) и су бјек тив не 
фак то ре (за јед нич ко по ре кло, исто ри ја, се ћа ња, ми то ви, сим бо ли, 
итд.), при че му њи хо ва ме ђу соб на усло вље ност ства ра осе ћај при-
пад но сти од ре ђе ној ет нич кој гру пи. 

До ко је ме ре је на ци о нал ни иден ти тет при су тан у од ре ђе ном 
дру штву у ди рект ној је за ви сно сти од же ље да те на ци је да са чу ва 

5) Ан то ни Д. Смит, На ци о нал ни иден ти тет, Би бли о те ка XXI век, Бе о град, 1989, стр. 36.
6) Јa mes S. Phin ney, „Sta ges of Et hnic Iden tity de ve lop ment in Mi no rity Gro up Ado le scents”, 

Jo ur nal of Early  Ado le scenc, no. 9/1989, pp. 34-39.
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свој на ци о нал ни иден ти тет и исто риј ско-по ли тич ких окол но сти у 
ко ји ма се на ла зи. Основ ну ком по нен ту на ци о нал ног иден ти те та, 
по ла зе ћи са ста но ви шта да је на ци о нал ни иден ти тет ко лек тив на 
раз ли ка у од но су на дру ге на ци је,  не сум њи во пред ста вља је зик јер 
су све дру ге ком по нен те (ре ли ги ја, кул ту ра, исто ри ја и др жа ва) де-
љи ве са дру гим на ро ди ма. Зна чај је зи ка огле да се у то ме што је дан 
на род не мо ра има ти соп стве ну др жа ву, али ако са чу ва свој је зик по 
ко ме се раз ли ку је од дру гих, са чу вао је онај ми ни мум нео п хо дан за 
одр жа ње на ци о нал ног иден ти те та, док са дру ге стра не, је дан на род 
мо же има ти сво ју те ри то ри ју, али ако се то ком вре ме на из би ло ког 
раз ло га од рек не свог и при хва ти дру ги је зик, до ћи ће по сте пе но 
до аси ми ла ци је и гу бље ња на ци о нал ног иден ти те та.7) Да кле, је зик 
је јед но од ”нај ви дљи ви јих” ет нич ких обе леж ја, пре по зна ва ју ћи 
знак и нео дво ји ви део на ци о нал ног иден ти те та, због че га је при-
пад ни ке је зич ких за јед ни ца че сто лак ше иден ти фи ко ва ти од при-
пад ни ка на ци о нал них, ет нич ких или ре ли гиј ских гру па. Ме ђу тим, 
мно ге раз ли чи те на ци о нал но сти го во ре истим је зи ком, као што се 
и у окви ру јед не ет нич ке за јед ни це упо тре бља ва ви ше је зи ка, због 
че га је зик ни је увек до во љан кри те ри јум за оце ну при пад но сти од-
ре ђе ној на ци о нал но сти. Дру гим ре чи ма, из ве сне је зич ке раз ли ке 
не мо ра ју на ру ша ва ти је дин ство на ци о нал не при пад но сти, као што 
ни  је зич ке слич но сти не до во де, по пра ви лу, до ет нич ког је дин-
ства. Је зик је би тан за ет нич ку иден ти фи ка ци ју, тра је не за ви сно од 
во ље по је дин ца и до би ја на зна ча ју тек ка да до ђе мо до оних еле ме-
на та за јед нич ке кул ту ре по ко ји ма се јед на по пу ла ци ја раз ли ку је од 
дру ге. Са гле да ва као објек тив но обе леж је (бар што се ти че ет нич-
ких гра ни ца) ка да по ста не тзв. гра нич ни ме ха ни зам ко ји раз два ја 
ет нич ке гру пе.8) 

Пре ма са вре ме ној на уч ној те о ри ји по јам на ци о нал ног иден ти-
те та се мо же то ком вре ме на мо ди фи ко ва ти, као и је зич ки иден ти-
тет ко ји са ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног аспек та ни је ну жно огра-
ни чен са мо на ма тер њи је зик, већ на ви ше њих. При то ме, раз ли-
чи те вр сте иден ти те та (ет нич ки, на ци о нал ни, вер ски, со ци јал ни и 
дру ги), мо гу би ти из ра же ни од го ва ра ју ћим је зи ци ма или је зич ким 
ва ри је те ти ма. Од ре ђе ном иден ти те ту че сто од го ва ра и та кав је зич-
ки иден ти тет, на при мер, уз на ци о нал ни иден ти тет иде и на ци о-

7) Ми ло ван Ра да ко вић, Ком по нен те на ци о нал ног и европ ског иден ти те та, Ин сти тут за 
ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 2012, стр. 90.

8) Ан то ни Д. Смит, На ци о нал ни иден ти тет, Би бли о те ка XXI век, Бе о град, 1989, стр. 66.
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нал ни је зик, уз ло кал ну ди мен зи ју иден ти те та иде и ло кал ни или 
ре ги о нал ни ди ја лект, уз над на ци о нал ни (европ ски) иде не ки од 
свет ски рас про стра ње них је зи ка и слич но. Али је зик, као обе леж-
је на ци о нал ног иден ти те та, не мо ра оба ве зно би ти по се бан је зик, 
већ то мо же би ти не ки соп стве ни мо да ли тет за јед нич ког је зи ка 
(на при мер, ен гле ског је зи ка), па се од ли ке по себ ног на ци о нал ног 
иден ти те та мо гу очу ва ти исто вре ме но са ко ри шће њем за јед нич ког 
је зи ка због од ре ђе них пред но сти тог је зи ка за ши ру и бо љу ко му-
ни ка ци ју.9) У да на шњем све ту има пу но при ме ра да не ки на ро ди 
го во ре је зи ком дру гог на ро да (на при мер, Аме ри кан ци го во ре ен-
гле ски, или Аустри јан ци не мач ки је зик), али се при то ме ни ко од 
њих не за ла же за уво ђе ње по себ ног и но вог је зи ка (аме рич ког или 
аустриј ског).  

МА ТЕР ЊИ ЈЕ ЗИК У ДР ЖАВ НИМ ПО ПИ СИ МА  
 МЕ ТО ДО ЛО ШКИ АСПЕКТ

Ма тер њи је зик, као објек ти ван и че сто по у зда ни ји по ка за тељ, 
пред ста вља јед но од нај ва жни јих по пи сних пи та ња за ана ли зу ет-
нич ке струк ту ре ста нов ни штва с об зи ром да је на ци о нал на при пад-
ност због су бјек тив ног ка рак те ра про мен љи ва ка те го ри ја усло вље-
на раз ли чи тим фак то ри ма.10) Ком би на ци ја је зи ка и на ци о нал но сти 
пред ста вља уоби ча јен ме тод са гле да ва ња сте пе на по ду дар но сти 
из ме ђу објек тив них ет нич ких осо би на и су бјек тив ног опре де љи-
ва ња. Ипак, од го вор о ма тер њем је зи ку не тре ба схва ти ти као „кон-
тро лу” по у зда но сти од го во ра о на ци о нал ној при пад но сти, већ је 
то пре сли ка при сут но сти и ин тен зи те та ет нич ких и ин те гра ци о-

9) Ран ко Бу гар ски, „Пред иза зо ви ма ви ше је зич но сти“, Бил тен, Ми ни стар ство за људ ска 
и ма њин ска пра ва, Бе о град, бр. 4/2003, стр. 16-18.

10) Јед но ис тра жи ва ње спро ве де но 1970-их го ди на у Ма ђар ској, са ци љем да ис пи та ет-
нич ки са став ста нов ни штва Ба рањ ске жу па ни је, ука зу је на ве ли ки зна чај обе леж ја 
ма тер њи је зик. На и ме, због ути ца ја по ли тич ких и дру гих фак то ра, по ку ша ла се на ћи 
објек тив на ме то да за од ре ђи ва ње на ци о нал не при пад но сти и то пре ко  по ре кла (на 
осно ву ма тич не књи ге) и зна ња је зи ка пре да ка. При ли ком ис пи ти ва ња је зи ка, ста ти-
стич ка је ди ни ца ни је би ло ли це, већ до ма ћин ство. Уко ли ко са мо је дан при пад ник сва ке 
ге не ра ци је го во ри је зи ком сво јих пре да ка, сви чла но ви до ма ћин ства су сма тра ни  за 
“чи сте” при пад ни ке те на ци о нал но сти. Ако је зи ком пре да ка го во ре са мо чла но ви не-
ких ге не ра ци ја до ма ћин ство је сма тра но за „пре ла зно“. Слу же ћи се објек тив ним кри-
те ри ју мом до шло се до по да та ка о ет нич кој струк ту ри дру га чи јој не го пре ма по пи сним 
по да ци ма. Is tvan H, A. Ku tas, A. Klin ger, J. Ke pecs (1977). A Ba ranyai Nem ze ti se ger kol, 
Ми ни стар ство за кул ту ру НР Ма ђар ске и Жу па ниј ски са вет Ба ра ње, пре ма Го ран Пе-
нев: „A Ba ranyai Nem ze ti se ger kol”, Ста нов ни штво, бр. 1-4/1978, ЦДИ, Бе о град, стр. 
42.
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них про це са 11) Зна чај овог обе леж ја на ро чи то је ве ли ки у мул ти је-
зич ким др жа ва ма, па је нео п ход но да бу де по кри вен ста ти стич ким 
ис тра жи ва њи ма. Пре ма Пре по ру ка ма Ује ди ње них на ци ја, ко ји ма 
се усме ра ва спро во ђе ње по пи са пре ма је дин стве ним ста ти стич ким 
стан дар ди ма у ци љу ме ђу на род не упо ре ди во сти, др жа вљан ство и 
зе мља/ме сто ро ђе ња спа да ју у оба ве зна обе леж ја, а ет нич ка при-
пад ност, ма тер њи је зик и ре ли ги ја у гру пу до пун ских или фа кул-
та тив них обе леж ја. Ве ћи на европ ских зе ма ља у сво јим др жав ним 
по пи си ма има пи та ње о је зи ку (ма тер њи, го вор ни и мно ги дру ги 
ва ри је те ти), а ко ји мо гу че сто има ти са мо тан ку ве зу са на ци о нал-
ним по ре клом.12) 

У на шој ста ти стич кој прак си ма тер њи је зик био је ин кор по ри-
ран у са др жај свих по пи са ста нов ни штва, при че му су се ко нач не 
кла си фи ка ци је је зи ка раз ли ко ва ле због про ме ње них дру штве них 
окол но сти, по ли тич ких од лу ка или но вих ме то до ло шких ре ше-
ња.13) Ипак, ет но ста ти стич ки по да ци о ма тер њем је зи ку пру жа ју 
ва жне ин фор ма ци је, а на ро чи то ука зу ју на раз ли чи то из ра же не 
про це се аси ми ла ци је или ет нич ке ди фе рен ци ја ци је код по је ди них 
ет нич ких за јед ни ца.

Пре ма ме то до ло шкој кон цеп ци ји по пи са из 1953. го ди не,14) ма-
тер њи је зик је пре ма де фи ни ци ји ”је зик ко јим ли це у свом до ма-
ћин ству пре те жно го во ри, од но сно је зик ко ји са мо ли це сма тра за 
свој ма тер њи”, што је пру жа ло мо гућ ност да ли це не на ве де као 
ма тер њи онај је зик ко јим ко му ни ци ра у свом до ма ћин ству, као и 
да, уко ли ко је у де тињ ству на у чи ло два је зи ка, мо же се сло бод но 

11) Ру жа Пе тро вић, „Ет нич ка при пад ност ро ди те ља и де це”, Ју го сло вен ски пре глед, Бе о-
град, бр. 3-4/1991, стр. 12-29. 

12) На при мер, у Швај цар ској, као мул ти је зич кој др жа ви, пр во по пи сно пи та ње се не од-
но си на ма тер њи је зик, већ на је зик ко јим ли це обич но го во ри у ку ћи, шко ли или на 
по слу, док дру го пи та ње по кри ва је зик на ко јем  ли це раз ми шља и ко ји зна нај бо ље. У 
Ру му ни ји се по пи сно пи та ње од но си на ма тер њи је зик (је зик ко јим је ли це го во ри ло у 
де тињ ству), док у Ма ђар ској по ред пи та ња о ма тре њем по сто ји и пи та ње о го вор ном 
је зи ку. У Сло вач кој се под ма тер њим је зи ком под ра зу ме ва  “је зик ко јим ли це го во ри са 
сво јим ро ди те љи ма”, а у Бу гар ској је зик ко ји ли це нај бо ље го во ри и ко јим нај че шће 
ко му ни ци ра у по ро ди ци. Yves Co ur ba ge, „The De mo grap hic Cha rac te ri stics of Na ti o nal 
Mi no ri ti es in Cer tain Euro pean Sta tes“, Po pu la tion Stu di es, Stras bo urg, no. 30/1998, p. 23.

13) На да Ра ду шки, На ци о нал не ма њи не у Цен трал ној Ср би ји  ет нич ке про ме не и де мо
граф ски раз вој, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 2007,  стр. 11. 

14) Је ди ни по пис у на шој зе мљи ко ји ни је са др жа вао пи та ње о ма тер њем је зи ку је сте по-
пис из 1948. го ди не, ве о ма ре ду ко ван јер је пр вен стве но имао за циљ утвр ђи ва ње број-
но сти ста нов ни штва у од но су на прет ход ни по пис, као и про ме на про у зро ко ва них Дру-
гим свет ским ра том. 
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из ја сни ти ко ји му је ма тер њи.15) За раз ли ку од тог по пи са, у свим 
на ред ним се ма тер њи је зик де фи ни ше као ”је зик ко ји је не ко ли-
це на у чи ло да го во ри још у ра ном де тињ ству, од но сно је зик ко ји 
ли це сма тра сво јим ма тер њим је зи ком ако се у до ма ћин ству го во-
ри ло ви ше је зи ка”. У бив шој СФРЈ, за де фи ни ци ју и кла си фи ка-
ци ју ма тер њег је зи ка (као и код обе леж ја-на ци о нал на при пад ност) 
од пре суд не ва жно сти је би ло ми шље ње дру штве но-по ли тич ких 
ор га ни за ци ја. По себ но је при ли ком по пи са 1971. го ди не, ма тер-
њи је зик био пред мет мно гих по ли тич ких де ба та, слич но као што 
је би ла ис по ли ти зо ва на оп ци ја из ја шња ва ња у сми слу на ци о нал-
не при пад но сти. За то је, за раз ли ку од прет ход них по пи са где је 
у ко нач ној кла си фи ка ци ји је зи ка на ве де на јед на гру па („срп ски и 
хр ват ски“), у по пи си ма 1971, 1981 и 1991. го ди не, ова ка те го ри ја 
об у хва та ла чак че ти ри мо да ли те та („срп ски, срп ско-хр ват ски, хр-
ват ски, хр ват ско-срп ски“), што у су шти ни ни је има ло сво ју оправ-
да ност.16) 

У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји лин гви стич ка те о ри ја на ци је 
има ла је ду гу тра ди ци ју, али је би ло те шко иден ти фи ко ва ти ет нич-
ке гру пе пре ма је зи ку, јер су при пад ни ци  раз ли чи тих на ци о нал-
но сти (Ср би, Хр ва ти, Цр но гор ци и Му сли ма ни) го во ри ли јед ним 
истим је зи ком. Сви на ро ди и на род но сти има ли су јед на ка за га ран-
то ва на пра ва (по Уста ву из 1974. го ди не) да сло бод но прак ти ку ју 
свој је зик и пи смо, укљу чу ју ћи и на ста ву на ма тер њем је зи ку, што 
„бив шу Ју го сла ви ју свр ста ва у јед ну од рет ких европ ских др жа ва 
ко ја ни је има ла ни др жав ни је зик ни др жав ну на ци ју“17) Ва же ћи 
уста ви, са ве зни, ре пу блич ки и по кра јин ски, са др жа ва ли су број-
не од ред бе о је зи ку на род но сти, ре гу ли шу ћи њи хо во ко ри шће ње 

15) У ко нач ним ре зул та ти ма по пи са из 1953. (као и 1961. го ди не), при ме ње на је сле де ћа 
кла си фи ка ци ја ма тер њег је зи ка: срп ски и хр ват ски, сло ве нач ки,  ма ке дон ски, шип тар-
ски, бу гар ски, че шки, вла шки, сло вач ки, грч ки, ита ли јан ски, ма ђар ски, не мач ки, пољ-
ски, вла шки, ру мун ски, ру син ски, ру ски, тур ски, ци ган ски, оста ли сло вен ски је зи ци, 
оста ли не сло вен ски је зи ци и не по зна то.

16)  У  кла си фи ка ци ји ма тер њег је зи ка у по пи си ма 1971, 1981. и 1991. на ве де ни су: срп ски, 
срп ско-хр ват ски, хр ват ски и хр ват ско-срп ски (као јед на гру па), а за тим сле де је зи ци по 
азбуч ном ре ду: ал бан ски, бу гар ски, вла шки, грч ки, дан ски, ен гле ски, је вреј ски, ма ђар-
ски, ма ке дон ски, не мач ки, нор ве шки, пољ ски, ром ски, ру мун ски, ру ски, сло вач ки, сло-
ве нач ки, тур ски, укра јин ски, фран цу ски, хо ланд ски, че шки, швед ски, оста ли је зи ци, 
не по зна то.

17) Ми ле на Спа сов ски и оста ли “Број и те ри то ри јал ни раз ме штај Ср ба и Цр но го ра ца у 
СФРЈ по сле Дру гог свет ског ра та“, у: Ет нич ки са став ста нов ни штва Ср би је и Цр не 
Го ре и Ср би у СФРЈ (при ре ди ла: Ми ле на Спа сов ски), Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 
1993,  књ. 1, стр. 72.  
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на на чин ко ји је да ле ко пре ва зи ла зио ва же ће ме ђу на род но прав не 
стан дар де за за шти ту ма њи на.

Дез ин те гра ци ја зе мље по чет ком 1990-их го ди на и ства ра ње 
но вих др жа ва на про сто ру СФРЈ, има ли су за по сле ди цу  и про ме-
не у од лу чи ва њу о је зи ку, при че му се ја сно ви ди ње гов зна чај у де-
фи ни са њу на ци ја. По ли тич ком од лу ком та да шњи срп ско хр ват ски 
је зик је из ди фе рен ци ран на ви ше зва нич но при зна тих је зи ка, при 
че му су објек тив не раз ли ке би ле ма ње бит не од аспи ра ци ја за соп-
стве ним је зи ком и др жа вом. Бит но из ме ње ни дру штве ни усло ви 
ути ца ли су и на по ја ву но вих на ци о нал но сти (Бо шња ци, Цин ца ри, 
Го ран ци  и др.) што је пра ти ла и ана лог но то ме про ши ре на кла си-
фи ка ци ја ма тер њег је зи ка (бо сан ски, цин цар ски и сл.).18) Да кле, је-
зик ко јим су го во ри ла че ти ри на ро да, на кон рас па да зе мље до би ја 
на ци о нал на име на (бо сан ски, хр ват ски, цр но гор ски..) по ла зе ћи са 
ста но ви шта да је је зик ва жно ин те гра ци о но сред ство и би тан кон-
сти ту тив ни еле ме нат на ци је. 

Има ју ћи у ви ду да је је зик кључ на од ред ни ца на ци је, на ци-
о нал но пи та ње се за пра во сво ди на је зич ко пи та ње. Фор ми ра ње 
на ци о нал них др жа ва у Евро пи (Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Ен-
гле ска) до го ди ло се у 19. ве ку по је зич ком прин ци пу. Ова кво схва-
та ње на ци је и ства ра ње на ци о нал них др жа ва има сво је те о риј ско 
упо ри ште у де ли ма мно гих ауто ра  ко ји су по ла зи ли са ста но ви шта 
да је на ци о нал ни иден ти тет де тер ми ни сан ро ђе њем, од но сно  је-
зи ком, али се на Бал ка ну од сту пи ло од овог је зич ког прин ци па и 
по де ла на на ци је из вр ше на је по вер ском опре де ље њу под ути ца јем 
по ли тич ких фак то ра и окол но сти. При хва та ју ћи да се од срп ског 
је зи ка про гла се но ви је зи ци и по вер ском прин ци пу ство ре но ве 
на ци је, на уч ни ци, струч ња ци и по ли ти ча ри се ни су су прот ста ви ли 
не на уч ној и не е вроп ској прак си, не ука зу ју ћи при то ме да ни ко у 
Евро пи је зи ке ни је иден ти фи ко вао по вер ској при пад но сти.19)  

Лин гви сти су ми шље ња да је то и да ље је дан је зик упр кос не-
ким мор фо ло шким и лек сич ким осо бе но сти ма, у ко ме има са мо ре-
ги о нал но усло вље них ва ри ја ци ја и раз ли ка. Исто та ко, тре ба има ти 

18) Ко нач на (де таљ на) кла си фи ка ци ја ма тер њег је зи ка пре ма по пи су из 2002. го ди не са др-
жи чак 30 мо да ли те та: срп ски, ал бан ски, бо сан ски, бу гар ски, вла шки, грч ки, дан ски, 
ен гле ски, ита ли јан ски, хе бреј ски, ки не ски, ма ђар ски, ма ке дон ски, не мач ки, нор ве шки, 
пољ ски, ром ски (ци ган ски), ру мун ски, ру ски, сло вач ки, сло ве нач ки, тур ски, укра јин-
ски, фран цу ски, хо ланд ски, хр ват ски, цин цар ски, че шки, швед ски, оста ли је зи ци и не-
по зна то. 

19) Мом чи ло Су бо тић, „Срп ски на ци о нал ни иден ти тет: исто риј ски и са вре ме ни иза зо ви“, 
По ли тич ка ре ви ја,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2011, стр. 4. 
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у ви ду да исто риј ске окол но сти и је зич ке за ко ни то сти не до зво ља-
ва ју да се про из вољ но ме ња ју стан дард ни на зи ви је зи ка, по себ но 
што но ви је зи ци че сто са др жа ва ју не ке не ло гич но сти и ар ха ич не 
тер ми не. Не ки ауто ри сма тра ју да за јед нич ки је зик не ће би ти оспо-
рен ни ако му сва ко да сво ју на ци о нал ну ва ри јан ту, без об зи ра што 
је одва ја ње име на те жња да се на ци о нал ни је зик „очи сти“ од „ту-
ђег“ име на. Истом ло ги ком до ка зи ва ња по себ но сти је зи ка, за сва ку 
на ци ју мо гло би се на ћи до вољ но еле ме на та да се за кљу чи ка ко 
има свој по се бан је зик, све јед но што је на стао из истог суп стра-
та.20) Та ко ђе,не по сто ја ње не ког је зи ка не зна чи не ги ра ње те на ци о-
нал не ин ди ви ду ал но сти, као и што се по је ди ним на ци ја ма не мо же 
оспо ри ти пра во по сто ја ња са мо за то што не ма ју је зик озна чен име-
ном сво је на ци је. У све ту има мно го та квих при ме ра. 

СР БИ ЈА КАО МУЛ ТИ НА ЦИ О НАЛ НА  
И МУЛ ТИ ЈЕ ЗИЧ КА ДР ЖА ВА 

Ис тра жи ва ње ста нов ни штва Ср би је пре ма ма тер њем је зи ку и 
на ци о нал ној при пад но сти по ка зу је у ко јој ме ри ове две од ред ни це 
ко ин ци ди ра ју, као и код ко јих ет нич ких за јед ни ца и у ком сте пе-
ну је нај ви ше при сут на ал тер фо ни ја, од но сно не по ду да ра ње је зи ка 
и на ци о нал но сти. Као илу стра ци ја мо гу по слу жи ти по да ци по пи-
са ста нов ни штва из 2002. го ди не, бу ду ћи да ре зул та ти по след њег 
по пи са (2011. го ди не) још увек ни су пу бли ко ва ни. У Ср би ји као 
мул ти ет нич кој и мул ти лин гвал ној др жа ви, од укуп но 7,5 ми ли о на 
ста нов ни ка (без Ко со ва и Ме то хи је) за срп ски ма тер њи је зик се де-
кла ри са ло 6,6 ми ли о на (88,3%), на дру гом ме сту је ма ђар ски је зик 
(286,5 хи ља да или 3,8%), за тим бо сан ски (134,7 хи ља да или 1,8%), 
ром ски (82,2 хи ља да или 1,1%), док оста ли је зи ци пар ти ци пи ра ју 
са ма ње од 1%. Ова ква је зич ка струк ту ра ста нов ни штва у ви со ком 
сте пе ну ко ин ци ди ра са ет нич ком струк ту ром Ср би је. По сма тра но 
по на ци о нал но сти, по сто ји ви со ка по ду дар ност је зи ка и на ци о нал-
не  при пад но сти, па су Ср би го то во ис кљу чи во на ве ли срп ски је-
зик као ма тер њи (99,6%), али у ви со ком про цен ту и при пад ни ци 
дру гих ет нич ких за јед ни ца, као Цр но гор ци (99,3%), Ју го сло ве ни 
(87,8%), Го ран ци (89,3%), Бу њев ци (59,1%), Ма ке дон ци (50,8%) и 
дру ги (гра фи кон 1). 

20)  Ду шан Иче вић, Цр но гор ска на ци ја,  Фо рум за ет нич ке од но се, Бе о град, 1998, стр. 126. 
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Графикон 1.  
Становништво српског матерњег језика према 

националности,Србија, 2002.

Ин те ре сант но да је код бо шњач ко-му сли ман ске за јед ни це 
при сут но раз ли чи то де кла ри са ње иако је у су шти ни реч о истом 
ет нич ком кор пу су, па су Бо шња ци из ја ви ли да им је ма тер њи је зик 
бо сан ски (97,3%), док су се Му сли ма ни ве ћи ном де кла ри са ли за 
срп ски (82,9%), па тек он да за бо сан ски је зик (10,4%). Вр ло ви со-
ко по кла па ње је зи ка и на ци о нал но сти при сут но је код Ал ба на ца, 
Сло ва ка и Ма ђа ра, а ма ли сте пен по ду дар но сти код Ро ма, Вла ха, 
Бу га ра,Ма ке до на ца и др.21)

21)  На да Ра ду шки, „Струк ту ра ста нов ни штва пре ма на ци о нал ној при пад но сти и ма тер-
њем је зи ку“, у: Ста нов ни штво и до ма ћин ства Ср би је пре ма по пи су 2002. го ди не, 
(при ре дио Го ран Пе нев), Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, Ин сти тут дру штве них на у ка, 
Дру штво де мо гра фа Ср би је, Бе о град, 2006, стр. 181-207. 
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Ре ги о нал но по сма тра но, у Цен трал ној Ср би ји је зич ка струк-
ту ра ста нов ни штва је знат но хо мо ге ни ја јер од 5,5 ми ли о на ста-
нов ни ка, око 5,1 ми ли о на (92,6%) де кла ри са ло се за срп ски ма тер-
њи је зик, за тим из ве стан про це нат за бо сан ски (2,5%), ал бан ски  
(1,1%), ром ски (1,0%), док оста ли је зи ци пар ти ци пи ра ју са знат но 
ни жим уде ли ма. Са став ста нов ни штва пре ма ма тер њем је зи ку у 
зна чај ној ме ри ко ин ци ди ра са ет нич ком струк ту ром овог под руч ја. 
Ср бе од ли ку је у пот пу но сти по кла па ње ма тер њег је зи ка са ет нич-
ком при пад но шћу на шта ука зу је по да так да је за 4,9 ми ли о на ли-
ца (99,5%) ма тер њи је зик срп ски. Овај је зик је ма тер њи и за Ју го-
сло ве не, као и за не ке ма ње ет нич ке ску пи не. Ви со ку по ду дар ност 
ет нич ке при пад но сти и ма тер њег је зи ка има ју Ал бан ци (99,1%), 
док је код бо шњач ко-му сли ман ске на ци о нал но сти ви со ка ко ин ци-
ден ци ја је зи ка и на ци о нал но сти у окви ру истог ет нич ког кор пу са, 
али су раз ли ке при сут не ( као и на ни воу це ле Ср би је) у за ви сно-
сти од на ци о нал не при пад но сти, јер су се Му сли ма ни знат но ви ше 
де кла ри са ли за срп ски (82,5%) не го за бо сан ски је зик (12,6%), док 
је код  Бо шња ка обр ну та си ту а ци ја тј. 132,3 хи ља да (97,5 %) има 
бо сан ски, а 3,2 хи ља да (2,4%) срп ски за ма тер њи је зик. Код ли ца 
ко ја су се де кла ри са ла као Ју го сло ве ни нај че шће се ја вља срп ски 
је зик  (92,7%), док је удео ли ца са дру гим је зи ком знат но ма њи. 
Су де ћи пре ма је зи ку, као Ју го сло ве ни пре те жно су се де кла ри са ла 
ли ца срп ског ет нич ког по ре кла, па се мо же за кљу чи ти да је удео 
ста нов ни штва са срп ским ма тер њим је зи ком у струк ту ри Ју го сло-
ве на на истом ни воу као и  у укуп ној по пу ла ци ји, док удео дру гих 
ма тер њих је зи ка ва ри ра и не од го ва ра њи хо вом уде лу у укуп ном 
ста нов ни штву Цен трал не Ср би је. Код Ро ма, по ве зу ју ћи ова два 
при мар на ет нич ка обе леж ја, мо же се ви де ти да је број ли ца са ром-
ским ма тер њим је зи ком (60,3 хи ља да) ма њи од укуп ног бро ја при-
пад ни ка ром ске на ци о нал но сти (79,1 хи ља да) што ука зу је на аси-
ми ла ци ју и то про ме ном је зи ка као објек тив не ет нич ке од ред ни це. 
По ред Ро ма, ал те ро фо ни ја је нај че шћа код ет нич ких за јед ни ца са 
ма њим бро јем при пад ни ка јер је дру ги је зик (пре те жно срп ски), 
за сту пљен у ве ли кој ме ри. На при мер, код  Бу га ра сва ко пе то ли це 
на ве ло је срп ски као ма тер њи је зик, код Ма ке до на ца сва ко тре ће  
(37,6%), итд.  

У Вој во ди ни, ко ја пред ста вља пра ви мо за ик раз ли чи тих на ро-
да, ре ли ги ја и кул ту ра, је зич ка струк ту ра ста нов ни штва је, та ко-
ђе, из ра зи то хе те ро ге на, јер 1,6 ми ли о на ли ца (76,6%) се де кла ри-
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са ло за срп ски ма тер њи је зик, за тим ма ђар ски (284,2 хи ља да или 
14,0%), сло вач ки (55,1 хи ља да или 2,7%), ру мун ски (21,9 хи ља да 
или 1,5%), ром ски (21,9 хи ља да или 1,1%) и хр ват ски ( 21,1 хи-
ља да или 1,0%), док оста ли је зи ци пра ти ци пи ра ју са ма њим уде-
ли ма. Вр ло ви со ка ко ин ци ден ци ја ма тер њег је зи ка и на ци о нал не 
при пад но сти ре ги стро ва на је код Ср ба (99,8%), као и код Сло ва ка 
(94,3%), Ма ђа ра (93,8%) и Ру му на (92,2%). Ина че, срп ски је зик су 
као од го вор у по пи су на ве ли у ве ћем или ма њем про цен ту го то-
во све на ци о нал но сти у Вој во ди ни (нпр. 50,1% Укра ји на ца, 48,9% 
Не ма ца, 42,1% Че ха и др.). Ин те ре сант но је да су Ал бан ци, по ред 
из ја шња ва ња за ал бан ски ма тер њи је зик (85,8%), у ре ла тив но ви-
со ком про цен ту се де кла ри са ли за срп ски (12,8%). За Ју го сло ве не 
у Вој во ди ни ма тер њи је зик је пр вен стве но  срп ски (84,7%), за тим 
ма ђар ски (8,8%) и сло вач ки (1,2%), али су при сут ни и го то во сви 
оста ли је зи ци (ру мун ски, ром ски, ал бан ски, и др.). Све оста ле ет-
нич ке за јед ни це има ју ма ње по кла па ње ова два ет нич ка обе леж ја. 
Из ра же ну по ја ву ал те ро фо ни је бе ле же Хр ва ти код ко јих је са мо 
јед на тре ћи на на ве ла хр ват ски као ма тер њи је зик, а ве ли ка ве ћи на 
срп ски (63,9%), за тим Ма ке дон ци (32,8% се де кла ри са ло за ма ке-
дон ски, а 66,4% за срп ски) и Бу га ри (са мо 52,2% се опре де ли ло за 
бу гар ски је зик). Сва ка ко, при ана ли зи ових по да та ка тре ба има ти у 
ви ду на ци о нал ну ша ро ли кост Вој во ди не и ве ли ки број ет нич ки ме-
шо ви тих бра ко ва, јер је вр ло ве ро ват но да код ли ца ко ја по ти чу из 
ова квих бра ко ва че сто не по сто ји по ду дар ност у из ја ва ма о на ци о-
нал ној при пад но сти и ма тер њем је зи ку. Ин те ре сант но је да су Бо-
шња ци у Вој во ди ни (за разлку од Цен трал не Ср би је)  ве ћи ном се 
де кла ри са ли за срп ски (77,7%), а са мо јед на пе ти на (20,6%) за бо-
сан ски је зик. Му сли ма ни су ве ћи ном (као и у Цен трал ној Ср би ји) 
се из ја сни ли за срп ски (84,8%), а тек он да за бо сан ски је зик (1,2%). 
Од оста лих на ци о нал но сти тре ба спо ме ну ти Бу њев це код ко јих се 
ве ћи на де кла ри са ла за срп ски (58,7%), док се Ро ми, по сле ром ског 
је зи ка (73,5%), углав ном из ја шња ва ју за срп ски (22,5%) или не ке 
дру ге је зи ке, што је код ове на ци о нал но сти стал но при сут на по ја-
ва. Ка рак те ри стич но је да се у слу ча ју не по кла па ња је зи ка и на ци-
о нал но сти, по сма тра но по по лу, же не ре ла тив но за сту пље ни је не-
го му шкар ци, па се оправ да но прет по ста вља да оне че шће ме ња ју 
сво ју на ци о нал ност (на во де ћи на ци о нал ну при пад ност му жа), док 
је то ре ђи слу чај ка да је реч о ма тер њем је зи ку.   
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ПРИ МЕР АЛ ТЕ РО ФО НИ ЈЕ:   
ВЛА СИ И РО МИ  

Ана ли за ста нов ни штва пре ма ма тер њем је зи ку и на ци о нал ној 
при пад но сти ја сно ука зу је на сло же ност ет но ге нет ских про це са, 
док је не по ду дар ност ко ја у из ве сној ме ри по сто ји по сле ди ца у пр-
вом ре ду раз ли чи тих аси ми ла ци о них кре та ња. Ге на рал но, по ја ва 
ал те ро фо ни је не га тив но је ко ре ли ра на са број но шћу  ет нич ке за-
јед ни це, нај ма ње је за сту пље на код Ср ба као ве ћин ске на ци је, а 
нај ви ше код ма ло број них и про стор но дис пер зив них на ци о нал но-
сти. 

ВЛА СИ су екла тан тан при мер ко ли ки је зна чај је зи ка у од ре-
ђи ва њу на ци о нал ног иден ти те та при пад ни ка од ре ђе не ет нич ке за-
јед ни це. Код Вла ха  ма тер њи је зик је знат но пре ци зни ји и објек-
тив ни ји по ка за тељ на осно ву ко га се мо же до ћи до ре ал ни је сли ке 
о њи хо вој број но сти и по пу ла ци о ној ди на ми ци бу ду ћи да су че сто 
ме ња ли сво ју на ци о нал ност и де кла ри са ли се као при пад ни ци не-
ке дру ге (нај че шће ве ћин ске) на ци је. По ја ва у со ци о ан тро по ло ги ји 
на зва на “си ту а ци о ни иден ти тет” упра во је има нент на овој ет нич-
кој гру пи и стал но при сут на, од по пи са до по пи са.22) Илу стра ци је 
ра ди, по пи сни по да ци из 1953. го ди не по ка зу ју да је број Вла ха 
(28,0 хи ља да) зна чај но ма њи од бро ја ли ца ко ји су  из ја ви ли да им 
је ма тер њи је зик вла шки (198,8 хи ља да), што ја сно им пли ци ра да 
је код ове на ци о нал но сти до шло до пре ла ска у дру ги на ци о нал ни 
кор пус, док су код из ја шња ва ња о ма тер њем је зи ку би ли ста бил ни-
ји у свом опре де ље њу.23) Ком па ра тив ни пре глед по ка зу је да пет де-
це ни ја ка сни је (2002. го ди не), на под руч ју Цен трал не Ср би је (где 
су Вла си го то во у пот пу но сти скон цен три са ни) око 54,7 хи ља да 
ли ца се де кла ри са ло за  вла шки је зик и ма да је тај број и да ље ве ћи 
не го уку пан број Вла ха (40,0 хи ља да), дис кре пан ци ја је зна чај но 

22) Ру жа Пе тро вић, Ет нич ки ме шо ви ти бра ко ви у Ју го сла ви ји, Ин сти тут за со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та, Бе о град, 1985, стр. 124. 

23) На при мер, 1948. го ди не Вла си су по бро ју и уде лу (93,4 хи ља да или 2,3%) у укуп-
ној по пу ла ци ји Цен трал не Ср би је  на дру гом ме сту (од мах по сле Ср ба), по пис 1953. 
бе ле жи  њи хо во ап со лут но и ре ла тив но опа да ње (28,0 хи ља да или 0,6%), да би 1961. 
го ди не ре ги стро ва но дра стич но сма ње ње (са мо 1339  или 0,03%). У ме ђу по пи сном 
раз до бљу 1971-1981, Вла си бе ле же по раст (са 14,6 хи ља да на 25,3 хи ља да, од но сно са 
0,3% на 0,5%), да би 1991. го ди не, по но во за бе ле жи ли сма ње ње број но сти (15,5 хи ља-
да или 0,3%). По по пи су 2002. го ди не, ко ји је одр жан у бит но из ме ње ним ге о по ли тич-
ким усло ви ма, ре ги стро ва но је го то во тро стру ко по ве ћа ње (40,0 хи ља да или 0,7%), што 
је, има ју ћи у ви ду не га тив не трен до ве у њи хо вом де мо граф ском раз вит ку, ис кљу чи во 
ре зул тат про ме не на ци о нал не  при пад но сти. 
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ма ња не го у по пи су 1953. го ди не, што ука зу је на по вра так свом ет-
но су, од но сно опре де љи ва ње за вла шку на ци о нал ност. Ре ла тив но 
ве ли ки број при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти са вла шким ма тер-
њим је зи ком осве тља ва по ја ву срп ско-вла шке сим би о зе и ин те гра-
ци је Вла ха у срп ски на род ко ја да ти ра још из сред њег ве ка и има 
сво ју ду бо ку ци ви ли за циј ску и со ци о ло шко-пси хо ло шку осно ву. 
Све ово ука зу је на ис пре пле та ност  ет но ге нет ских и аси ми ла ци о-
них про це са, као и да је, ге не рал но, ин те гра ци ја ја ча по на ци о нал-
ном опре де ље њу не го по ма тер њем је зи ку.

Код РО МА ве ли ко огра ни че ње за са гле да ва ње ет но де мо граф-
ских про ме на је сте не у јед на че ност њи хо вог об у хва та у по пи си ма 
ста нов ни штва, јер  по да ци по ка зу ју ати пич не ва ри ја ци је ко је ни су 
усло вље не де мо граф ским фак то ри ма.24) Че ста про ме на на ци о нал-
не при пад но сти ре зул тат је аси ми ла ци је или ет нич ке ми ми кри је 
услед стал но при сут не дис кри ми на ци је, због че га се Ро ми при ли-
ком по пи си ва ња нај че шће де кла ри шу као при пад ни ци ве ћин ске 
на ци о нал но сти на под руч ју где жи ве, или пре ла зе у не ки дру ги 
ет нич ки кор пус, гу бе ћи или при кри ва ју ћи та ко свој на ци о нал ни 
иден ти тет. Због то га је ста ти стич ка еви ден ци ја о Ро ми ма не по у зда-
на и про це њу је се да је њи хов број ве ћи не го што по ка зу ју зва нич-
ни по пи си ста нов ни штва. Код ром ске по пу ла ци је се на ци о нал на 
при пад ност у ве ли кој ме ри не по кла па са је зи ком јер је број ли ца 
са ром ским ма тер њим је зи ком зна чај но ма њи од укуп ног бро ја Ро-
ма. На при мер, у Цен трал ној Ср би ји у 2002. го ди ни, 79,0 хи ља да 
(73,0%) Ро ма је на ве ло да им је ма тер њи је зик ром ски, а чак 26,5 
хи ља да (24,4%) срп ски, док се из ве стан број де кла ри сао за ру мун-
ски (0,8%), ал бан ски (0,5%), ма ђар ски (0,5%) или не ки дру ги је зик 
Да кле, око 27% или при бли жно сва ки че твр ти Ром се из ја снио за 
не ки не ром ски је зик као свој ма тер њи, што ја сно ука зу је на ма ње 
или ви ше из ра жен про це се аси ми ла ци је. Код де ли мич не ет но хо-
мо ге ни за ци је мно го је че шћа про ме на је зи ка не го на ци о нал не при-
пад но сти, па  “спољ ни” је зик по ста је вре ме ном све ви ше го вор ни 

24) У Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи је), 1948. го ди не ре ги стро ва но је 52,2 хи ља да Ро ма 
(0,8%), у  сле де ћем по пи су (1953) 58,8 хи ља да (0,8%), да би 1961. го ди не за бе ле жен 
пра ви “ег зо дус” ром ске на ци о нал но сти (са мо 9,8 хи ља да или 0,1%). Од 1971. бе ле-
же по ве ћа ње бро ја и уде ла (49,9 хи ља да  или 0,7%), за тим 1981. го ди не 110,9 хи ља да 
(1,2%), 1991. го ди не 140,2 хи ља да (1,4%), и 2002 го ди не 108,2 хи ља да (1,4%). Ро ми су 
За ко ном о за шти ти пра ва на ци о нал них ма њи на пр ви пут до би ли ста тус на ци о нал не 
ма њи не, на осно ву ко га се шти те њи хо ва ет нич ка и кул тур на пра ва, док се по себ не 
од ред бе од но се на при ме ну афир ма тив не ак ци је (тзв. по зи тив на дис кри ми на ци ја) у 
ци љу по бољ ша ња њи хо вог со цио-еко ном ског и кул тур ног по ло жа ја и пу не ин те гра ци је 
у дру штво.          
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је зик, док се ет нич ки је зик за др жа ва у ко му ни ка ци ји са су на род ни-
ци ма и уну тар по ро ди це. За раз ли ку од не ких на ци о нал но сти ко-
је при ли ком де кла ри са ња мо гу пре ћи у дру ги на ци о нал ни кор пус, 
али не и у по гле ду из ја шња ва ња о ма тер њем је зи ку, број ча но ма ње, 
те ри то ри јал но дис пер зив не ет нич ке гру пе мо гу за др жа ти сво ју на-
ци о нал ност ду же или кра ће вре ме, али пре ла зе са „из вор ног“ ма-
тер њег је зи ка на дру ги тј. пре о вла ђу ју ћи је зик сре ди не, што у ве-
ћи ни слу ча је ва во ди и ка про ме ни  ет нич ке при пад но сти, од но сно 
аси ми ла ци ји. Из ра же на ал те ро фо ни ја, ка рак те ри стич на за ром ску 
за јед ни цу, по твр да је де ло ва ња ет но ге нет ских и аси ми ла ци о них 
то ко ва, а усло вље на је про стор ном дис пер зив но шћу, дру штве ним 
по ло жа јем Ро ма, као и не до вољ но раз ви је ном све шћу о соп стве ном 
на ци о нал ном иден ти те ту.

На осно ву те о риј ских и ем пи риј ских ис тра жи ва ња, по ста вља 
се пи та ње да ли усва ја ње мо дер них вред но сти нео п ход них за ин-
те гра ци ју у јед но дру штво, сла би свест о на ци о нал ном иден ти те-
ту, ет нич ким и кул тур ним осо бе но сти ма и во ди ка аси ми ла ци ји. 
Не ка ис тра жи ва ња су по ка за ла да сво је ет нич ко по ре кло нај че шће 
ме ња ју или при кри ва ју они ко ји су ус пе ли да се отрг ну из свог 
ти пич ног окру же ња и  укло пи ли се у ши ру дру штве ну за јед ни цу. 
Мно ги ауто ри на ци о нал ни иден ти тет по сма тра ју као аспект ин те-
гра ци је ко ји се од но си на по ве за ност по је дин ца са сво јом ет нич ком 
гру пом у окви ру дру штва. С тим у ве зи, уко ли ко не ко има ја чи на-
ци о нал ни иден ти тет уто ли ко ће би ти ма ње укљу чен у дру штве не 
то ко ве и обр ну то, од но сно ин те гра ци ја ну жно до во ди до сла бље ња 
на ци о нал ног иден ти те та. Са аспек та пра ва и по ло жа ја на ци о нал-
них ма њи на, при пад ни ци ма њин ских за јед ни ца мо гу се на ла зи ти 
из ме ђу два ди ја ме трал но раз ли чи та мо де ла, од пот пу ног за др жа-
ва ња сво јих кул тур них осо бе но сти до ус по ста вља ња ве за и иден-
ти фи ка ци је са ши ром дру штве ном за јед ни цом, док се из ме ђу ове 
две крај но сти на ла зе раз ли чи ти мо да ли те ти и сте пе ни ин те гра ци је 
ма њи на (мар ги на ли за ци ја, аси ми ла ци ја, се па ра ци ја, акул ту ра ци ја 
или ин те гри са ност). У по гле ду је зи ка, при пад ни ци на ци о нал них 
ма њи на се мо гу на ћи из ме ђу аси ми ла ци је и ге то и за ци је 25) Уко ли ко 
ма тер њи је зик у пот пу но сти за ме не дру гим, то во ди ка аси ми ла ци-
ји, а ако су ис кљу чи во упу ће ни на свој је зик и од ба цу ју је зик др жа-
ве у ко јој жи ве, се бе ис кљу чу ју из дру штве них то ко ва, што во ди ка 

25) Ранко Бугарски, „Пред изазовима вишејезичности“, Билтен, Министарство за људска 
и мањинска права, Београд, бр.
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ге то и за ци ји. Због то га је нео п ход но да при пад ни ци ма њи на по ред 
не го ва ња свог је зич ког иден ти те та по зна ју и зва нич ни је зик, па је 
ре ше ње у ви ше је зич но сти у окви ру ко је би при пад ни ци на ци о нал-
них ма њи на ко ри шће њем свог ма тер њег је зи ка са чу ва ли соп стве ни 
је зич ки иден ти тет, док би им исто вре ме но по зна ва ње зва нич ног 
је зи ка омо гу ћи ло бо љу ко му ни ка ци ју и пу ну ин те гри са ност у мул-
ти кул ту рал ну и мул ти лин гвал ну др жа ву, ка ква је да нас и Ср би ја. 

Na da Ra du ski
MU TUAL DE TER MI NA TION OF NA TI O NAL  

AND LIN GU I STIC IDEN TITY - DE MO GRAP HIC ASPECTS
Sum mary

In this pa per the con cepts of mul ti cul tu ra lism, na ti o nal 
and lan gu a ge iden tity, as well as the ir mu tual in ter con nec
tion and de pen dan ce are be ing analyzed. Spe cial at ten tion 
was gi ven to the sig ni fi can ce of lan gu a ge as the „most vi
si ble“ et hnic fe a tu re , which is in se pa ra ble ele ment and 
the key com po nent of the na ti o nal iden tity. The ro le of 
the lan gu a ge as an ob jec ti ve in di ca tor in the re se arch of 
the et hnic struc tu re of the po pu la tion, chan ges con di ti o
ned pri ma rily by the po li ti cal fac tors, and its sig ni fi can
ce in the de fi ning of na ti ons and na ti o nal qu e sti on can be 
seen chro no lo gi cally, ba sed on the po pu la tion cen sus. The 
analysis of the po pu la tion of Ser bia, as mul ti et hnic and 
mul ti lan gu a ge sta te, ac cor ding to na ti ve lan gu a ge and et
hni city, show how much the se two ele ments co in ci de, and 
which et hnic com mu ni ti es, and to a what de gree, ha ve the 
al terp hony, i.e. in con si stency of lan gu a ge and et hni city, 
which is mostly cha rac te ri zed for mi nor and spa tialy dis
per sed et hnic com mu ni ti es. 
Key words: lan gu a ge, na ti o nal iden tity, po pu la tion cen
sus, et hnic struc tu re, al terp hony, de mo grap hic de ve lop
ment, na ti o nal mi no ri ti es, Ser bia.
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Resume
In Serbia as the multiethnic, multiconfessional and multi
lingual state, the study of ethnicity, national and language 
identity has great scientific and social significance. Na
tional identity is a complex phenomenon, consisted of ob
jective factors (language, religion and perhaps territory) 
and subjective factors (common background, history, re
membrance, myths, symbols etc), and their mutual inter
connection creates the feeling of belonging to a certain 
ethnic community. Contemporary science doesn’t consider 
the language and national identity as static and immu
table categories, but as dynamic and floating phenomena 
changing over time depending upon the situation and en
vironment. The phenomenon of the national identity can 
be modified over time, as well as the language identity, 
which from collective and individual aspect is not neces
sarily limited to the native language, but to more languag
es. The significance and role of the national identity in a 
certain society is directly dependent upon the wish of a 
certain nation to keep its national identity, and the histor
icalpolitical circumstances. Genuine and the most impor
tant component, the recognizable feature and inseparable 
aspect of national identity is, without doubt, the language. 
Its significance is shown in a fact that a nation doens’t 
have to have its own state, but if it keeps its language, by 
which it differs from others, it has kept the minimum nec
esarry for the maintainance of the national identity. On the 
other hand, a nation can have its territory, but if it denies 
its language, and accept another one, it will gradually be
come assimilated, and lose its national identity. 
The native language represents one of the most significant 
ethnic features which is important for the analysis of the 
ethnic structure of the population, bearing in mind that the 
ethnicity, due to its subjective character, is volatile catego
ry, conditioned by various factors. Therefore, the combina
tion of the language and nationality represents a common 
method of assesment of the compatibility degree between 
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objective ethnic characteristics and subjective determina
tion. The question about language has been included into 
the content of all the population census so far in Serbia. 
Based on the collected data, chronologically, one can real
ize the significance of the language as an objective indica
tor in  exploring the ethnicity, changes in definition, name 
and methodology, conditioned primarily by the political 
factors, as well as its role in determining the nations and 
national question. The researches have shown that there 
is high coincidence between the ethnicity and native lan
guage, while certain inconsistencies with some ethnic 
communities represent the consequence of the assimilation 
and integration processes. Namely, the phenomenon of al
terphony is negatively correlated to the number, so it can 
be most often found in minor and spatialy dispersed ethnic 
communities which leave their native language and start 
using another one, the dominant language of the area they 
live in, which gradually lead to the change of the national 
identity, i.e. to assimilation. 
Many authors see national identity as an aspect of 
integration, related to the connection of an individual 
to its ethnic group within the society. It is related to 
the fact that speaking of language, the members of the 
national minorities can be found between the assimi
lation and ghettoization. If they completely change 
their native language with a different one, it leads 
to assimilation, and if they use exclusively their lan
guage, rejecting the language of the state they live in, 
they expell themselves from the social trends, which 
leads to ghettoization. Therefore, the solution lies in 
multilingualism, within which the members of the na
tional minorities, apart from keeping their language 
identity, need to know and use the language of the 
state they live in, with the aim of full integration into 
the multinational and multilingual society. 

 Овај рад је примљен 20. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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Сажетак
Предмет овог чланка представља улога државне
управе односно административних капацитета др
жава кандидата и потенцијалних кандидата у про
цесу придруживања.Притометреба имати у виду
дасуадминистративникапацитетиједанодважних
критеријума за оцену спремности неке државе да
постане чланица Европске уније. Најпре се присту
па дефинисању појма Европског административног
простора каонеформалног acquis communautairеа у
областидржавнеуправеазатимсепрелазинаанали
зукарактеристикадржавнеуправеуСрбијиикорака
којисечинедасеонареформишеускладусаправили
ма и принципимаЕвропског административног про
стора.Поредтога, урадусепомињеконцептевро
пеизацијезаобјашњавањеутицајаЕУправиланана
ционалнеадминистративнесистеме.Циљрадајесте
даодговоринапитањеколикосудосадашњикорациу
реформисањудржавнеуправедовелидодеполитиза
ције,професионализацијеирационализациједржавне
управеуСрбији.
Кључнеречи:државнауправа,административника
пацитет,европскеинтеграције,Србија.

Dр жав на упра ва пред ста вља вр ло сло же ну по ја ву ко ја се на ла зи 
у про це су стал ног кре та ња и ме ња ња. На ње но ме ња ње ути-

* Истраживач приправник Института за политичке студије, Београд
** Овај рад  је на стао у окви ру про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич-

ких ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја“ бр. 179009, ко ји фи нан-
си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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че око ли на, пре све га др жа ва и кон цепт др жа ве.1) На зив „др жав на 
упра ва” је пр ви пут упо тре бљен у Не мач кој по ло ви ном XIX ве ка.2) 
Др жав на упра ва пре ма свом пр во бит ном кон цеп ту пред ста вља ор-
га не и ор га ни за ци је чи је де ло ва ње по чи ва на др жав ном мо но по лу 
из вр ша ва ња за ко на. Др жав на упра ва пред ста вља скуп ор га на и ор-
га ни за ци ја ко је пред ста вља ју „опе ра тив ни, не по ли тич ки и чи сто 
струч ни део из вр шне вла сти.”3) Њен основ ни за да так пред ста вља 
спро во ђе ње за ко на уз пу но по што ва ње људ ских пра ва и сло бо да. 

Ад ми ни стра тив ни си сте ми у др жа ва ма чла ни ца ма ЕУ об ли ку-
ју по ли тич ко-управ не од но се на раз ли чи те на чи не. Мо гу се раз-
ли ко ва ти два основ на мо де ла  од но са по ли ти ке и др жав не упра ве:

1. Осмознимодел, у ко ме су сфе ре по ли ти ке и упра ве ис пре-
пле те не, а пред став ни ци по ли тич ке и ад ми ни стра тив не ели те мо гу 
ла ко да за ме не уло ге. Од ме ра ва њем слич но сти и раз ли ка, до ла зи се 
до за кључ ка да би Фран цу ска, Не мач ка, Швед ска, Шпа ни ја, Бел ги-
ја и не ке дру ге зе мље би ле увр ште не у овај мо дел;

2. Модел изолованих преграда,у ко ме су по ли ти ча ри и при-
пад ни ци ад ми ни стра тив не ели те при лич но стро го одво је ни јед ни 
од дру гих, уз нај ма ња мо гу ћа ме ђу соб на упли та ња. Ве ли ка Бри та-
ни ја, Ир ска и Ита ли ја би спа да ле у овај мо дел – Ве ли ка Бри та ни ја 
због стро гих про пи са ко ји спре ча ва ју др жав не слу жбе ни ке да се 
ба ве по ли ти ком, а Ита ли ја због тра ди ци о нал ног не пи са ног спо ра-
зу ма пре ма ко јем др жав ни слу жбе ни ци не за ди ру у по ли ти ку, а по-
ли ти ча ри др жав не слу жбе ни ке оста вља ју на ми ру.4)

У би ло ком од ових мо де ла, ме ђу тим, гра ни ца из ме ђу по ли ти-
ке и упра ве је ве о ма не ста бил на, а упа ди у те ри то ри ју оне дру ге су 
уоби ча је ни, би ло да су отво ре ни или при кри ве ни. 

1) De jan Mi len ko vić, „Sta nje po li tič kih in sti tu ci ja u Sr bi ji i nji hov uti caj na kre i ra nje i vo đe nje 
jav nih po li ti ka“, U: JavnepolitikeSrbije, (ur. Mi lan Po du na vac), He in rich Böll Stif tung, Re-
gi o nal na kаncelarija za Ju go i stoč nu Evro pu, Be o grad, 2011, str. 33.

2) Ана Тр бо вић, Дра ган Ђу ка но вић, Бо ри сав Кне же вић, Јавнауправаиевропскеинте
грацијеСрбије, Фа кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2011, 
стр. 19.

3) Дра го љуб Ка вран, Јавна управа: реформа, тренинг, едукација, Удру же ње за јав ну 
упра ву, Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка, Бе о град, 2003, стр.23.

4) Фран ци ско Кар до на, „До но ше ње од лу ка - алат за бо ље упра вља ње у јав ном сек то ру“, 
У: Реформе:политичкавољаиадминистративникапацитет, (ур. Ана Тр бо вић), Фа-
кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2011, стр.42.
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Раз вој спо соб но сти др жав не упра ве др жа ве ко ја се при пре ма 
за члан ство у ЕУ под ра зу ме ва стал ну из град њу ње них ка па ци те та 
кроз два уза јам но по ве за на про це са:

1) при пре му, ко ор ди на ци ју и упра вља ње про це сом при дру жи-
ва ња и при сту па ња ЕУ; 

2) спро во ђе ње прав не те ко ви не ЕУ (acquiscommunautaire).
Уго во ри Европ ске уни је не пред ви ђа ју спе ци фич ни мо дел ад-

ми ни стра ци је и не по сто ји acquiscommunautaireза јав ну ад ми ни-
стра ци ју.5) Мо же се ре ћи да је Европ ски ад ми ни стра тив ни про стор 
не фор мал ни acquis communautaireу обла сти јав не упра ве. Он је 
на стао као ре зул тат про ши ри ва ња Европ ске уни је ко ја по ста вља 
ми ни мал не стан дар де за др жа ве кан ди да те по пи та њу ре фор ме 
по ли тич ких ин сти ту ци ја и др жав не упра ве. Ис ти че се ми шље ње 
да се „не фор мал ни управ ни acquiscommunautaireса сто ји од број-
них од ред би при мар ног и се кун дар ног пра ва Уни је, као и пре су да 
Европ ског су да ко ји ства ра ју да ле ко се жне прав не зах те ве пред по-
ли тич ке и управ не си сте ме у Европ ској уни ји“.6) При то ме се као 
прав ни зах те ви ис ти чу по што ва ње де мо крат ских прин ци па и вла-
да ви не пра ва, прин ци пи и пра ви ла управ ног пра ва, као и пра ви ла 
ко ја се од но се на др жав не слу жбе ни ке.

Кон цепт Европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра пр во бит но 
се по ми ње у из ве шта ји ма ОЕЦД/СИГ МА у од но су на про ши ре ње 
Уни је. Де таљ ни је  про у ча ва ње пој ма Европ ски ад ми ни стра тив ни 
про стор по ве за но је са при кљу чи ва њем но вих чла ни ца ЕУ. По себ-
но се ис ти че за јед нич ка ини ци ја ти ва Европ ске уни је и ОЕЦД-а на-
зва на СИГ МА (SupportforImprovementinGovernanceandManage
mentinCentralandEasternEuropeanCountries), осно ва на 1992. го-
ди не, као део Слу жбе за јав ни ме наџ мент ОЕЦД-а. Упра во се са по-
ја вљи ва њем СИГ МА из ве шта ја ин те зи ви ра ла де ба та о Европ ском 
ад ми ни стра тив ном про сто ру као и по ја шња ва ње зна че ња са мог 
пој ма. СИГ МА је при сту пи ла де таљ ној раз ра ди кон цеп та Европ-
ског ад ми ни стра тив ног про сто ра у сво јим до ку мен ти ма из 1998. 

5) Је ле на То до ро вић, „Ја ча ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та као услов члан ства у Европ-
ској уни ји“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 2/2009.

6) Pre drag Di mi tri je vic, „Evrop ski uprav ni pro stor i re gi o na li za ci ja – „strah od de cen tra li za ci-
je“, Modernauprava, Agen ci ja za dr žav nu upra vu Re pu bli ke Srp ske, Ba nja Lu ka, 2010, str. 
147.
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и 1999. го ди не. У њи ма Фран ци ско Кар до на де фи ни ше мо гућ ност 
по сто ја ња за јед нич ког ад ми ни стра тив ног про сто ра „основ них ин-
сти ту ци о нал них ре ше ња, про це са, за јед нич ких управ них стан дар-
да и вред но сти управ не слу жбе“ ко ја се про те же у упра ва ма чла ни-
ца Европ ске уни је.7)

Ства ра ње Европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра ви ди се као 
при бли жа ва ње на ци о нал них ад ми ни стра тив них си сте ма европ-
ском управ ном мо де лу. Прин ци пи Европ ског ад ми ни стра тив ног 
про сто ра ни су фор мал но оба ве зу ју ћи за др жа ве чла ни це и др жа ве 
кан ди да те, већ они пред ста вља ју стан дар де ко ји тре ба да се ис пу-
не ка ко би се оја чао ин сти ту ци о нал ни ка па ци тет др жа ва чла ни ца 
и кан ди да та. То све тре ба да оси гу ра спро во ђе ње про пи са ЕУ. Као 
су штин ске ка рак те ри сти ке Европ ског ад ми ни стра тив ног про сто ра 
ис ти чу се за јед нич ки прин ци пи де ло ва ња јав не упра ве ко ји се при-
ме њу ју у др жа ва ма чла ни ца ма:

1. Прин цип владавинеправау по гле ду прав не си гур но сти;
2. Отвореноститранспарентностјавнеуправеса ци љем да 

се оси гу ра над зор над управ ним по ступ ци ма и ре зул та ти ма 
пре ма прет ход но утвр ђе ним пра ви ли ма;

3. Одговорност јавне управеса дру гим за ко но дав ним и суд-
ским те ли ма, са ко ји ма се на сто ји да оси гу ра по на ша ње са-
гла сно вла да ви ни пра ва;

4. Ефикасностјавнеуправепри ли ком ко ри шће ње јав них при-
хо да и успех у по сти за њу ци ље ва јав не по ли ти ке ко ји су 
утвр ђе ни за ко ном и про пи си ма.8)

Ови прин ци пи ни су фор ма ли зо ва ни у пра ву Европ ске уни је, 
али ипак они у ве ли кој ме ри ути чу на евро пе и за ци ју на ци о нал-
них упра ва и пред ста вља ју те ме ље Европ ског ад ми ни стра тив ног 
про сто ра. Д’Ор та сма тра да Европ ски ад ми ни стра тив ни про стор 
пред ста вља „око ли ну ко ја се са сто ји од европ ске по ли ти ке и пра-
ви ла ко је прет по ста вља ју ак тив ну уло гу на ци о нал них упра ва, а 
ко ји ма је на ци о нал на упра ва ис пре пле те на у име уни форм но сти 
пра ва гра ђа на и еко ном ских су бје ка та уну тар Европ ске уни је а са 
ци љем оси гу ра ња јед на ког ни воа успе шно сти и ква ли те та услу-

7) Fran ci sco Car do na,  IntegratingNationalAdministrationsintotheEuropeanAdministrative
Space,SIG MA Pa per, March 2009, p. 4.

8) „Европ ски прин ци пи за др жав ну упра ву“,у СИГМАрадови, бр. 27, При пре ма др жав-
них упра ва за европ ски ад ми ни стра тив ни про стор, Европ ски по крет у Ср би ји, Кан це-
ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 2006, str. 211.
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га. Ди вер гент но сти и спе ци фич не на ци о нал не ка рак те ри сти ке још 
увек ка рак те ри шу јав ну ад ми ни стра ци ју, као део по ли тич ко-ад ми-
ни стра тив ног си сте ма нај ви ше под ути ца јем спе ци фич них на ци о-
нал них тра ди ци ја“.9)

По ред по ме ну тих европ ских прин ци па по сто је и дру ги, ве о-
ма при ме њи ви де мо крат ски прин ци пи ко ји се мо гу при ме ни ти на 
јав ну упра ву: не при стра сност, ло јал ност, ма те ри јал на не за ин те ре-
со ва ност, дис кре ци ја, јед но став ност и ја сно ћа стал но пру жа ње јав-
них услу га, до ступ ност.10)

ЕВРОПЕИЗАЦИЈАДРЖАВНЕУПРАВЕ

По јам евро пе и за ци је се ко ри сти да би се ука за ло на ути цај ко-
ји Европ ска уни ја вр ши на сва ку по је ди нач ну др жа ву као и ути цај 
јед не др жа ве на дру гу. Мо гу се уочи ти два ни воа евро пе и за ци је: 
ин тра-др жав на евро пе и за ци ја и ин тер-др жав на евро пе и за ци ја.11) 
Ин тра-др жав на евро пе и за ци ја, с јед не стра не, пред ста вља ути-
цај по ли ти ка, пра ви ла, и вред но сти на ста лих у кон тек сту европ-
ских ин те гра ци ја ка ко на пла ну ства ра ња, та ко и на пла ну при ме на 
раз ли чи тих по ли ти ка и про пи са. С дру ге стра не, ин тер-др жав на 
евро пе и за ци ја се ти че ути ца ја ад ми ни стра тив них прак си и управ-
не тра ди ци је јед не др жа ве чла ни це на ад ми ни стра тив ну кул ту ру 
дру ге др жа ве чла ни це Европ ске уни је.12) У про це су европ ских 
ин те гра ци ја бит на су оба ни воа евро пе и за ци је и из град ње је дин-
стве не европ ске ад ми ни стра тив не кул ту ре ко ја тре ба да омо гу ћи 
ефек тив ну и ефи ка сну при ме ну acquiscommunautaire.Са рад ња и 
раз ме на ис ку ста ва ства ра ју не фор мал ни при ти сак ме ђу др жа ва ма 
чла ни ца ма да се по ста ве за јед нич ки стан дар ди у по гле ду на чи на на 
ко ји њи хо ве упра ве из вр ша ва ју сво је „европ ске“ оба ве зе, што до-
при но си оства ри ва њу ре зул та та европ ских по ли ти ка де фи ни са них 
Oснивачким уго во ри ма и се кун дар ним за ко но дав ством ЕУ. Ти ме 

9) Pre drag Di mi tri je vic, „Evrop ski uprav ni pro stor i re gi o na li za ci ja – „strah od de cen tra li za ci-
je“, op.cit., str. 148.

10) Ана Тр бо вић, Дра ган Ђу ка но вић, Бо ри сав Кне же вић, Јавнауправаиевропскеинте
грацијеСрбије, Фа кул тет за еко но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2011, 
стр. 75.

11) Du ško Z. Glo dić, „Zna čaj iz grad nje Evrop skog ad mi ni stra tiv nog pro sto ra i spro vo đe nje re-
for me jav ne upra ve za pri me nu pra va EU“, Modernauprava, Agen ci ja za dr žav nu upra vu 
Re pu bli ke Srp ske, Ba nja Lu ka, 2010, str. 164.

12) Si mon Bul mer, Mar tin Burch, „Or ga ni zing for Euro pe: Whi te hall, the Bri tish Sta te and Euro-
pean Union“, PublicAdministration, vol. 76, Win ter 1998, p. 602.
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се др жав не упра ве др жа ва чла ни ца кон ти ну и ра но евро пе и зу ју, тј. 
до ла зи до њи хо вог при ла го ђа ва ња оба ве за ма ко је на ме ће члан ство 
у Уни ји.13)

Прав ни основ за по ста вља ње усло ва зе мља ма (по тен ци јал ним) 
кан ди да ти ма за члан ство мо же се на ћи у чла ну 10. Уго во ра о ЕЗ, 
ко ји пред ви ђа да др жа ве чла ни це мо ра ју би ти спо соб не да по шту ју 
оба ве зе ко је из ње га про ис ти чу, што под ра зу ме ва и при ме ну свих 
прав них ака та и по ли ти ка ко је се усва ја ју на осно ву Уго во ра. Ова 
од ред ба ука зу је на нео п ход ност по сто ја ња од го ва ра ју ћих ка па ци-
те та др жав не упра ве сва ке зе мље чла ни це ЕУ, а ти ме и зе ма ља ко је 
же ле да по ста ну чла ни це Уни је, ка ко би се оба ве зе ко је про из и ла зе 
из члан ства не сме та но из вр ша ва ле.

Основ ни раз лог што Европ ска уни ја ин си сти ра на из град њи 
ка па ци те та др жав не упра ве по тен ци јал них кан ди да та за члан ство 
је сте чи ње ни ца да се Европ ска уни ја у ве ли кој ме ри осла ња на ад-
ми ни стра ци је др жа ва чла ни ца у кре и ра њу и спро во ђе њу по ли ти ке 
ЕУ и при ме ни ве ли ког бро ја ње них про пи са. Иако Европ ска уни ја 
по се ду је сво ју, ре ла тив но ма лу, цен трал ну управ ну струк ту ру, она 
ван Бри се ла не ма соп стве не ин сти ту ци је, па сто га им пле мен та ци ја 
про пи са Уни је у ве ли кој ме ри за ви си од спо соб но сти на ци о нал них 
(а та ко ђе и ре ги о нал них и ло кал них) управ них ни воа да спро ве ду 
ње но за ко но дав ство. 

Осни вач ки уго во ри као ни Ли са бон ски спо ра зум, не са др же 
оп ште од ред бе о ми ни мал ном ин сти ту ци о нал ном ме ха ни зму ко ји 
тре ба да по сто ји уну тар др жа ва чла ни ца. Су шти на евро пе и за ци је 
јав не упра ве мо же се под ве сти под не ко ли ко на че ла:

- „усва ја ње за ко на ко ји уре ђу је пи та ње др жав не слу жбе и по-
ло жа ја др жав них слу жбе ни ка,

- по др жа ва се и фа во ри зу је си стем ка ри јер них др жав них слу-
жбе ни ка на кон тран спа рент ног и на кон курс ној про це ду ри 
ба зи ра ног при је ма у др жав ну слу жбу 

- на гла ше на је по тре ба за стал ним и кон ти ну и ра ним об у ча ва-
њи ма др жав них слу жбе ни ка, по себ но по пи та њи ма ко ја су 
од зна ча ја за спро во ђе ње европ ског  за ко но дав ства и

13) Је ле на То до ро вић, „Ути цај евро пе и за ци је и по ли ти ке усло вља ва ња на ја ча ње ад ми ни-
стра тив них ка па ци те та“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 4/2011.
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- фа во ри зу је се ујед на ча ва ње пла та у јав ном сек то ру са ни во ом 
пла та ко је по сто је у при ват ном сек то ру.“14)

КАРАКТЕРИСТИКЕДРЖАВНЕУПРАВЕСРБИЈЕ
ИДОСАДАШЊИКОРАЦИКАЊЕНОМРЕФОРМИСАЊУ

Пре ма ра ни јим ис тра жи ва њи ма ко је је спро ве ла Аген ци ја за 
уна пре ђе ње др жав не упра ве, основ не ка рак те ри сти ке др жав не 
упра ве у Ср би ји су:

• ја ка цен тра ли за ци ја ор га на ко ји до но се од лу ке,
• ад ми ни стра тив на кул ту ра за сно ва на на по што ва њу пра ви ла 

и ми ни мал ном из ла га њу ри зи ци ма,
• сла би ме ха ни зми за ко ор ди на ци ју из ме ђу ми ни стар ста ва,
• не до ста так ка па ци те та за раз вој стра те ги је и по ли ти ке,
• ши ро ко рас про стра њен про блем мо ти ва ци је,
• све при сут на по ли ти за ци ја.15)

Про ме не у по ли тич ком си сте му на по се бан на чин мо гу ути ца-
ти на си ту а ци ју у др жав ној упра ви. У др жа ва ма у ко ји ма је по сле 
Дру гог свет ског ра та ус по ста вљен ко му ни стич ки си стем, ве ли ки 
број за по сле них, ко ји су ра ди ли у упра ви и у прет ход ном си сте му, 
остао је да ра ди на сво јим рад ним ме сти ма. Та ко је у упра ви у из-
ве сној ме ри са чу ва на од ре ђе на кул ту ра по на ша ња и тра ди ци ја из 
про шло сти. Пре ма овој фи ло зо фи ји по на ша ња, при мар на функ ци-
ја др жав не упра ве би ла је да „спро во ди законe” а не да де лу је та ко 
да шти ти ин те ре се свих гра ђа на.

Са ци љем при бли жа ва ња Ср би је Европ ској уни ји усво је на је 
Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји, 5.11.2004. 
го ди не. У уво ду ове Стра те ги је се на во ди: „Да би тран сфор ма ци ја 
овог сек то ра да ла по зи тив не ре зул та те она мо ра да бу де па жљи во 
осми шље на и оп ште при хва ће на и ни у јед ном тре нут ку не сме 
да бу де до ве де на у пи та ње тре нут ним од но сом по ли тич ких сна га 
у др жа ви.16) Пред у слов за то је по сто ја ње Стра те ги је ре фор ме др-
жав не упра ве за сно ва не на оп штим прин ци пи ма Европ ског ад ми-

14) Car lo D’Or ta, WhatFuturefortheEuropeanAdministrativeSpace, EIOPA, Wor king Pa per, 
no. 23/W/5, p.  9.

15) „Ка ефи ка сни јој др жав ној упра ви у Ре пу бли ци Ср би ји“, Ми ни стар ство за др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, Бе о град, 2009, стр. 10.

16)  Стра те ги ја ре фор ме др жав не упра ве, http://www.uzda.gov.rs/
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ни стра тив ног про сто ра (EuropeanAdministrativeSpace) и тзв. „до-
бре вла да ви не“ (goodgovernance),као и концептa тзв. „отво ре не 
упра ве“ (opengovernment).“ У Стра те ги ји се на во ди да се управ на 
ре фор ма тре ба за сни ва ти на сле де ћим прин ци пи ма: 

1) прин цип де цен тра ли за ци је, 
2) прин цип де по ли ти за ци је, 
3) прин цип про фе си о на ли за ци је, 
4) прин цип ра ци о на ли за ци је, 
5) прин цип мо дер ни за ци је. 17)

Ци ље ви про кла мо ва ни у Стра те ги ји, по твр ђе ни су усва ја њем 
На ци о нал ног про гра ма за ин те гра ци ју у Европ ску уни ју (НПИ). 
Овај до ку мент по ве зу је нео п ход ност управ не ре фор ме са про це-
сом при сту па ња Ср би је Европ ској уни ји, ко ји зах те ва стал но ја ча-
ње ад ми ни стра тив них ка па ци те та, ка ко би упра ва мо гла пре у зе ти 
оба ве зе ко је про ис ти чу из про це са ин те гра ци је у ЕУ.18) Ра ди до сти-
за ња ци ље ва Стра те ги је ре фор ме јав не упра ве, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је је 6. ма ја 2009. го ди не обра зо ва ла Са вет за ре фор му др жав-
не упра ве, као цен трал но стра те шко те ло Вла де за ре фор му др жав-
не упра ве, ко јим пред се да ва пред сед ник Вла де и ко је утвр ђу је ме ре 
ко ји ма се под сти че и пра ти спро во ђе ње Стра те ги је. Оно се оце њу је 
са ста но ви шта укљу чи ва ња прин ци па и ци ље ва др жав не упра ве 
у сек тор ске стра те ги је раз во ја и план ске ак те, као и да ва ња ми-
шље ња при ли ком осни ва ња но вих др жав них ор га на,ор га ни за ци ја, 
слу жби или те ла Вла де. Као на ред ни ко рак у спро во ђе њу ре фор ме 
др жав не упра ве, Вла да је 2. ју ла 2009. го ди не усво ји ла Ак ци о ни 
план за спро во ђе ње ре фор ме др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји 
за пе ри од од 2009. до 2012. го ди не.

Ре фор ма др жав не упра ве мо же се по сма тра ти са два основ на 
аспек та: оп штег (хо ри зон тал ног или си стем ског), ко ји се од но си на 
ре фор му це ло куп ног си сте ма др жав не упра ве, и сек тор ског (вер-
ти кал ног) при сту па, ко ји се од но си на ре фор му по је ди них сек то ра 
упра ве (на при мер област по љо при вред не или еко ло шке по ли ти ке, 
итд.).19) Европ ска ко ми си ја, у скла ду са сво јим овла шће њи ма, че-
сто по тен ци ра ме ре ко је би др жа ве кан ди да ти тре ба ло да пре ду зму 

17)  Ibid.
18) Националнипрограмзаевропскуинтеграцију,Вла да Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град, 2008, 

htpp:/ www.se io.gov.rs/
19) „Ре фор ма др жав не упра ве и ин те гра ци ја у ЕУ“, Ми ни стар ство за др жав ну упра ву и 

ло кал ну са мо у пра ву, Бе о град, 2009, стр. 7.
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у раз ли чи тим сек то ри ма ка ко би се аде кват но спро ве ли европ ски 
про пи си. Иако су струк ту ре за спро во ђе ње – нпр. по љо при вред не 
или еко ло шке по ли ти ке и од го ва ра ју ће ца рин ске и ве те ри нар ске 
слу жбе – нео п ход не за при сту па ње ЕУ, са мо њи хо во ус по ста вља ње 
ни је до вољ но. Њи хов оп шти учи нак у ве ли кој ће ме ри за ви си ти од 
по сто ја ња и функ ци о ни са ња основ них еле ме на та си сте ма др жав-
не упра ве, по пут ме ђу ре сор не ко ор ди на ци је, уре ђе ња слу жбе нич-
ког си сте ма, бу џет ских про це ду ра и кон трол них ме ха ни за ма, итд., 
има ју ћи у ви ду да они ства ра ју основ не пред у сло ве за не сме та но 
функ ци о ни са ње це ло куп ног си сте ма др жав не упра ве.

Је дан од бит них еле ме на та ре фор ме др жав не упра ве, ка ко је 
ви ше пу та по ме ну то у ра ду је сте усва ја ње За ко на о др жав ним слу-
жбе ни ци ма. За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма је сту пио на сна гу 
1. ју ла 2006. У скла ду са Стра те ги јом ре фор ме др жав не упра ве, 
иза бран је „ужи“ кон цепт др жав ног слу жбе ни ка, пре ма ко јем су др
жавнислужбенициса мо за по сле ни у ор га ни ма цен трал не др жав-
не вла сти, али не и ауто ном них по кра ји на и ло кал не са мо у пра ве. 
За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма, та ко ђе, пра ви раз ли ку из ме ђу 
др жав них слу жбе ни ка и намештеника, ко ји су ли ца чи ја се рад на 
ме ста са сто је од пра те ћих по моћ но тех нич ких по сло ва у др жав ном 
ор га ну. 

За кон о др жав ним слу жбе ни ци ма ства ра усло ве за кре и ра ње 
про фе си о нал ног, од го вор ног, по ли тич ки не у трал ног слу жбе нич ког 
си сте ма и пред ви ђа де по ли ти за ци ју чи та вог јед ног упра вљач ког 
ни воа у др жав ној упра ви, бу ду ћи да пред ви ђа ка те го ри ју државних
службениканаположају. Др жав не слу жбе ни ке на по ло жа ју по ста-
вља Вла да или дру ги за ко ном од ре ђе ни ор ган, али они пре то га мо-
ра ју да про ђу из бор ни по сту пак, кон курс ко ји спро во ди кон курс на 
ко ми си ја. Ре фор ма си сте ма пла та оства ре на је до но ше њем За ко на 
о пла та ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка. При ме ном прин-
ци па де ком пре си је пла та, на пра вље на је ве ћа раз ли ка у ко е фи ци-
јен ти ма из ме ђу раз ли чи тих зва ња др жав них слу жбе ни ка, чи ме су 
ство ре ни усло ви да се си сте мом на пре до ва ња (кроз зва ња – вер ти-
кал но, и кроз плат не раз ре де, а без про ме не зва ња – хо ри зон тал но) 
пру жи до дат на мо ти ва ци ја за по сле ни ма да се ис ти чу у ра ду.

Да би се обез бе ди ла за шти та пра ва гра ђа на у њи хо вом од но-
су са др жав ним ор га ни ма, до нет је За кон о За штит ни ку гра ђа на. 
За штит ник гра ђа на је не за ви сан и са мо ста лан др жав ни ор ган за-
ду жен за за шти ту и уна пре ђе ње по што ва ња пра ва гра ђа на, као и 



- 202 -

РЕФОРМЕДРЖАВНЕУПРАВЕУСРБИЈИИПРОЦЕС...ЈеленаТодоровић

кон тро лу за ко ни то сти и пра вил но сти ра да ор га на упра ве у ве зи са 
оства ри ва њем ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва гра ђа на. На 
жа лост, уме сто де по ли ти за ци је у Ср би ји је у по след ње две го ди-
не на сна зи по ли ти за ци ја. На кра ју тре ба по ме ну ти да су у Ср би ји 
на чи ње ни озбиљ ни по ма ци у раз во ју елек трон ске упра ве, а до не та 
Стра те ги ја за раз вој е-упра ве пред ви ђа до дат не ме ре ко је ће омо-
гу ћи ти ефи ка сни ји, еко но мич ни ји и тран спа рент ни ји рад др жав не 
упра ве. 

***

И по ред усво је не Стра те ги је и дру гих до ку ме на та, до пра ве 
ре фор ме упра ве још увек ни је до шло. Овај про цес у зна чај ној ме ри 
оме та пар то кра ти ја. Та ко је на при мер при мет но да су ми ни стар-
ства че сто за ко ном кре и ра на „по ме ри“ бу ду ћих ми ни ста ра, а не 
из по тре бе за од ре ђе не обла сти. По сто је ћи ад ми ни стра тив ни ор-
га ни за ци о ни ка па ци тет тре ба да слу жи гра ђа ни ма, а не по тре ба ма 
пар ти ја. До „ду пли ра ња“ над ле жно сти и по сло ва не до ла зи са мо 
из ме ђу ми ни стар ста ва и дру гих ор га на др жав не упра ве, већ и из-
ме ђу ми ни стар ста ва и јав них аген ци ја. 

У по след њем из ве шта ју Европ ске ко ми си је за 2011. го ди ну 
по себ но је на гла ше на нео п ход ност уво ђе ња ме рит си сте ма слу-
жбе нич ких за слу га. Уво ђе ње ме рит си сте ма слу жбе нич ких за слу га 
оме та пре вас ход но пар то кра ти ја, по што за др жа ва дав но за ста ре ли 
си стем пле на (spoilsystem), пре ма ко ме се не са мо функ ци је у ми-
ни стар стви ма, дру гим ор га ни ма др жав не упра ве и јав ним пред у зе-
ћи ма, уста но ва ма и аген ци ја ма по сма тра ју као пар тиј ски плен, већ 
и сва ко рад но ме сто у др жав ној упра ви. 

Де по ли ти за ци ја, про фе си о на ли за ци ја и ра ци о на ли за ци ја јав не 
упра ве пред ста вља ју  је дан од кључ них иза зо ва у про це су при сту-
па ња Европ ској уни ји.20) Су штин ска ре фор ма под ра зу ме ва де ло ва-
ње упра ве у „јав ном ин те ре су“ за шта је нео п ход но:

• из вр ши ти ре ви зи ју над ле жно сти и де ло кру га ор га на др жав-
не упра ве, сма њи ти број ор га на и ре фор ми са ти уну тра шњу 
ор га ни за ци о ну струк ту ру;

20) Вла ди мир Ми кић, „Де по ли ти за ци ја јав не упра ве - ка ко на пре ду је мо?“, У: Реформе:
политичкавољаиадминистративникапацитет, (ур. Ана Тр бо вић), Фа кул тет за еко-
но ми ју, фи нан си је и ад ми ни стра ци ју, Бе о град, 2011, стр. 77.
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• рас те ре ти ти ор га не др жав не упра ве од су бјек тив них и пар-
ци јал них ин те ре са по ли тич ких стра на ка и њи хо вих ли де ра;

•  ре ал но им пле мен ти ра ти стан дар де европ ског управ ног про-
сто ра;

• обез бе ди ти аде ква тан и стан дар ди зо ван ме рит си стем слу-
жбе нич ких за слу га, ли шен ути ца ја пре ва зи ђе ног пар то крат-
ског си сте ма пле на;

• обез бе ди ти мо гућ ност да не за ви сна кон трол на те ла вр ше 
ефек тив ни над зор над ра дом ор га на др жав не упра ве, а на ро-
чи то ми ни стар ста ва.21)

JelenaTodorovic
PUBLICADMINISTRATIONREFORMINSERBIA
ANDTHEEUROPEANINTEGRATIONPROCESS

Summary
Thesubjectofthisarticleistheroleofpublicadministra
tionandadministrativecapacityofthecandidatecountri
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Resume
ThemainreasonwhytheEuropeanUnioninsistsonbu
ildingtheadministrativecapacityofpotentialcandidates
isthefactthattheEuropeanUnionreliesheavilyonthe
administrationoftheMemberStatesinthedesignandim
plementationofEUpolicies.ThecreationofaEuropean
administrativespaceisseenasconvergencebetweennati
onaladministrativesystemstowardEuropeanadministra
tivemodel.TheprinciplesoftheEuropeanadministrative
spacearenot legallybinding for thememberstatesand
candidatecountries,buttheyarethestandardsthatmust
bemetinordertostrengthentheinstitutionalcapacityof
memberstatesandcandidatecountries.
The linebetweenpoliticsandadministration isveryun
stable,andswitchintothedomainoftheotherareusual,
whetherovertlyorcovertly.Thisisespeciallytrueforco
untrieswithcommunistlegacyanditisveryimportantto
makecleardistinctionbetweenpolicyandadministration.
Thisisthereasonwhyitisnecessarythatduringthere
formofpublicadministrationitshouldbetakenintoacco
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untaltogetherwiththeprinciplesofdepoliticizationand
professionalization.AlthoughtheStrategyofpublicadmi
nistrationreformandotherdocumentsrelatedareadop
ted, the public administration reform in Serbia has not
happenedyet.Thisquestion is importantnotonly in the
contextofEuropean integrationbut is important for the
statetocreateanefficient,effectiveandprofessionalized
administration thatwill beable to implement effectively
regulationsandtobeintheserviceofitscitizensandnot
politicalparties.

 Овај рад је примљен 10. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септемра 2012. године.
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ЗНАЧАЈМАЛИХПРЕДУЗЕЋА
УПРОЦЕСИМАИНТЕГРАЦИЈА

Pо ло жај при вред них пред у зе ћа у Ср би ји са мо де ли мич но је 
ре зул тат свет ске еко ном ске кри зе. На и ме, „тур бу лен ци ја не у-

* Виши научни сарадник Института за политичке студије, Београд
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спе шне тран зи ци је“, ка ко су је оце ни ли Алек сан дар Но ва ко вић и 
Ан дреј Ста ни ми ро вић1), као и дру ги ис тра жи ва чи, усло ви ла је пад 
про из вод ње, не ли квид ност и 2012. г. ула зак при вре де Ср би је у ре-
це си ју.

Исто вре ме но, у са мој Европ ској уни ји, еко но ми ја је у кри зи, са 
ви со ком сто пом не за по сле но сти, ка ква ни је би ла од Дру гог свет-
ског ра та, кри зом евро зо не и, као ре ал ним ре зул та том, по ли тич ком 
кри зом Уни је. У та квим усло ви ма Ср би ја има стра те шку по ли тич-
ку опре де ље ност за ула зак у члан ство Уни је, што отва ра низ пи та-
ња и ди ле ма, ко ји ра ни је ни су по сто ја ли. Кри за ЕУ је про ду же так 
аме рич ке кри зе, ко ја је по ста ла гло бал на кри за свет ског нео ли бе-
рал ног мо де ла при вре де, за сно ва ног на фи нан сиј ским тр жи шти ма.

Тра ја ње и ду би на свет ске кри зе по га ђа све сек то ре при вре де, 
све дру штве не сло је ве и до ве шће до тран сфор ма ци је при вре де и 
дру штва на гло бал ном пла ну, ко ја се још не мо же пред ви де ти, али 
ће зна чи ти про ме ну еко ном ских од но са и од но са по ли тич ке мо ћи 
на гло бал ном пла ну. У це ли ни тих про це са, ре ги он за пад ног Бал ка-
на и Ср би ја, као ње гов део, пред ста вља ју јед но ма ло под руч је, ко је 
мо же би ти па ра диг ма тич но у од но су ма лог ге о граф ског про сто ра и 
на го ми ла них про бле ма. Ти про бле ми об у хва та ју по ли тич ку кри зу, 
кри зу др жав ног ле ги ти ми те та, ви со ку не за по сле ност, де ин ду стри-
ја ли за ци ју, де по пу ла ци ју не раз ви је них оп шти на, ма њих гра до ва и 
мно гих се о ских под руч ја, нео б на вља ње рад не сна ге.

Европ ска еко ном ска кри за, ко ја се ја вља у об ли ку ре це си је 
(2011-2012), тра ја ће ду го. Струч ња ци не ве ру ју у опо ра вак при вре-
де у евро зо ни пре 2014. го ди не. Уто ли ко је стра те ги ја раз во ја при-
вре де и др жа ве у Ср би ји пред но вим иза зо ви ма – ка ква је ре зер вна 
стра те ги ја раз во ја при вре де и др жа ве у слу ча ју рас па да евро зо не и 
по де ле ЕУ на ви ше де ло ва, што би до ве ло у пи та ње, не са мо прав-
ни основ при је ма Ср би је у члан ство Уни је, већ и ње гов сми сао и 
прак тич ну из во дљи вост?

Ово је ди ле ма ко ја се по ста вља у усло ви ма крај ње оте жа ним 
за по сло ва ње при вре де и пред у зет ни ка. Сма ње ње ин ве сти ци ја и 
ин те ре со ва ња ин ве сти то ра за ула га ње у Ср би ју су ме ђу каракте
ристичнимпоказатељимакри зе. Фи нан сиј ска пре за ду же ност ко-
ја по сто ји у Ср би ји по го ди ла је и не ке др жа ве чла ни це евро зо не, 

1) Вид. Алек сан дар Но ва ко вић, Ан дреј Ста ни ми ро вић, „Срп ска др жа ва бла го ста ња у вр-
тло гу не у спе шне тран зи ци је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је,  Бе о-
град, бр.  4/2011, стр. 133-155, по себ но стр. 133-137.
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што је по сле ди ца ви со ке по тро шње у јав ном сек то ру и за ду жи ва ња 
при вред них су бје ка та. На тај на чин су и зе мље са тра ди ци о нал-
ном тр жи шном при вре дом за па ле у ку му ла тив ну пре за ду же ност 
оба ви тал на сек то ра – при вре де и др жа ве (и па ра др жав них ин-
сти ту ци ја). При ме ри Грч ке, Ита ли је, Пор ту га ли је за са да су део 
уну тра шње фи нан сиј ске по мо ћи и од ре ђе ног сте пе на санк ци о ни-
са ња уну тар Уни је. Ср би ја са та квом вр стом по мо ћи не мо же ра-
чу на ти. Ме ђу тим, до ма ћа кри за вре мен ски је прет хо ди ла свет ској 
еко ном ској кри зи: нај ве ћи број успе шних пред у зе ћа про дат је пре 
2005/2006. го ди не, а но вац је уме сто у ин ве сти ци је по тро шен за 
по тре бе бу џе та. У прак си се по ка за ло да ин сти ту ци о нал не ре фор-
ме, та ко ђе, ни су успе шно оства ре не: ни су ко ор ди ни са не са про-
ме ном за ко но дав ства, ни ти са ре ал ним еко ном ским по тен ци ја ли ма 
при вре де и др жа ве. Ово је на ро чи то зна чај но са ста но ви шта еко-
ном ских су бје ка та, ко ји се у свом тр жи шном по сло ва њу су о ча ва ју 
са ни зом пре пре ка, ко је оте жа ва ју по сло ва ње, ко нач но и оп ста нак 
тих су бје ка та, би ло да се ра ди о ве ли ким ком па ни ја ма или  ма лим 
пред у зе ћи ма и пред у зет ни ци ма. 

Про це си еко ном ских и дру штве них про ме на пре ви ше за ви се 
од по ли тич ке ели те и политичкевољеда се из вр ше про ме не. До бар 
при мер за ову тврд њу је стра те шки ар гу мент по ли тич ке ели те да 
„срп ска при вре да не тре ба да се за сни ва на еко ном ским ги ган ти-
ма, већ ма лим и сред њим пред у зе ћи ма“. У прак си се по ка зу је низ 
те шко ћа због не пред ви ди вих усло ва по сло ва ња, пре те ра ног за хва-
та ња др жа ве од до би ти пред у зет ни ка. Го то во све при вред не гра-
не бе ле же пад про из вод ње и пре 2008. го ди не. По по да ци ма Ре пу-
блич ког за во да за ста ти сти ку (РЗС) за пр ву по ло ви ну 2011. го ди не 
би ло је 3.862 пред у зет ни ка ма ње, ко ји су од лу чи ли да ре ги стру ју 
по сло ва ње у Ср би ји, у од но су на 2010. го ди ну.

У про те клој де це ни ји асо ци ја ци је при вред ни ка пред ла га ле су 
свим вла да ма раз ли чи та ре ше ња, еко ном ске ин стру мен те и ме ре да 
би се по бољ ша ли усло ви при вре ђи ва ња, али ре зул та ти тих пред ло-
га су би ли ма ли, го то во не по сто је ћи. Усво је не су ма ње ва жне при-
мед бе и уне те у За кон о ком па ни ја ма (Слу жбе ни гла сник), али су 
из о ста ле уред бе, ко ји ма би вла да пре ци зи ра ла и при ме ни ла основ-
ни за кон из ове обла сти.

Чи ње нич но ста ње по ка зу је да је по сло ва ње ма лих пред у зет ни-
ка у Ср би ји високонестабилнои ризично.По да ци Аген ци је за при-
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вред не ре ги стре2) по ка зу ју да је упи са но но вих 16.118 пред у зет ни-
ка, али је из бри са но из ре ги стра њих 17.642. Падбројазапослених 
код при ват них пред у зет ни ка је око 11%. Ра ни јих го ди на Аген ци ја 
је вр ши ла ис тра жи ва ња на го ди шњем ни воу, у ко ји ма је у про се ку 
уче ство ва ло 103.000 пред у зе ћа. Ди рек тор На ци о нал не аген ци је за 
ре ги о нал ни раз вој Иви ца Ежден ци из но си ре зул та те тих ис тра жи-
ва ња. Нај ве ћи про бле ми ма лих пред у зет ни ка су би ли:

- недостатакобртногкапитала
- административнипрописи
Го ди не 2011. оба про бле ма су, по те шко ћа ма, свр ста на у исту 

ра ван, ка ко се из ја шња ва ју ма ли пред у зет ни ци. За ма ла пред у зе ћа 
из у зе тан про блем пред ста вља наплатапотраживања, ко ја је још 
те жа у усло ви ма еко ном ске кри зе. По тра жња за мно гим про из во-
ди ма и услу га ма је опа ла, што до во ди до опа да ња про ме та и не ли-
квид но сти. 

Слич не по дат ке и кри тич ке ста во ве из но си пред сед ник Асо ци-
ја ци је ма лих и сред њих пред у зе ћа Ми лан Кне же вић3),ко ји ис ти че 
да пре за ду же ност и не ли квид ност већ го ди на ма пра те ма ла пред у-
зе ћа, спре ча ва ју ћи њи хов раз вој у сред ња и ве ли ка пред у зе ћа. Кне-
же вић на во ди да ма ли пред у зет ни ци фи нан си ра ју сво је по сло ва ње 
са све га 55% ка пи та ла. Ово је индикаторограничењаразвоја, не 
са мо ма лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка, већ и при вре де на ма кро 
пла ну. То је и по ка за тељ да рас цеп ка ни, усит ње ни до ма ћи ка пи тал 
не мо же да се осло ни на домаћебанкарство, већ је упу ћен на стра-
не бан ке, ко је одо бра ва ју кре ди те под ве о ма не по вољ ним усло ви-
ма, са ви со ким ка ма та ма, ко је су за бра ње не у зе мља ма Европ ске 
Уни је. Ако би сва ки ма ли пред у зет ник за по слио по јед ног рад ни ка 
не за по сле ност би се сма њи ла за 150.000 ли ца. Кне же вић на гла ша-
ва: „Сма ње ње суб вен ци о ни са них кре ди та за ли квид ност до ве шће 
мно га пред у зе ћа у фи нан сиј ску аго ни ју“4). По чет ком 2011. го ди не 
дуг ма лих и сред њих пред у зе ћа по ве ћан је на 380 ми ли о на евра. 
Фи нан сиј ске оба ве зе су по ве ћа не за 65%, а оста ли рас хо ди за 80%5).

Ми ни стар ство еко но ми је и не ко ли ко фон до ва фи нан си ра ју за-
по шља ва ње те же за по шљи вих ка те го ри ја рад ни ка, да ју под сти цај-

2) Овај и сле де ћи на вод пре ма: Ра де Ре пи ја, „Би знис ма ли, мно го фа ли“, Економ:еаст, 21. 
07. 2011, стр. 26-28.

3) Исто, стр. 27.
4) Исто. 
5) Исто, стр. 28.
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на сред ства за за по шља ва ње при прав ни ка, што су ме ре пред ви ђе не 
да не по сред но по мог ну ма лим пред у зет ни ци ма. СИ Е ПА, АОФИ, 
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње има ју про гра ме, ко ји би, бар 
у на че лу, тре ба ло да по ве жу пред у зет ни ке са ли ци ма ко ја тра же 
за по сле ње и олак ша ју из бор по треб них рад ни ка и струч ња ка. Ни је 
бе зна ча јан ни по да так да је це на отва ра ња но вог рад ног ме ста код 
ма лог пред у зет ни ка 2.000 евра, док је др жа ва суб вен ци о ни са ла ве-
ли ке стра не ком па ни је на 13.000 евра по јед ном рад ном ме сту, као 
што је слу чај са кра гу је вач ком фа бри ком За ста ва. 

За кљу чу ју ћи сво ју оце ну о по ло жа ју ма лог пред у зет ни штва у 
Ср би ји, Ми лан  Кне же вић ка же: „У ова квим усло ви ма при вре ђи-
ва ња, на жа лост, све је те же по че ти би знис. Ср би ја је на 96. ме сту 
у све ту по кон ку рент но сти усло ва за при вре ђи ва ње. Кон ти ну и ра но 
сма ње ње ку пов не мо ћи, сма ње ње оби ма ино стра них ин ве сти ци ја и 
кон ти ну и ран пад стан дар да гра ђа на до при не ли су то ме да је отва-
ра ње би зни са у Ср би ји из у зет но ри зи чан ко рак. Не зна се да ли је 
го ре вре ме или ме сто за по чи ња ње би зни са“6). 

ОСНИВАЊЕМАЛОГПРЕДУЗЕЋА
КАООСНОВНИУСЛОВЊЕГОВОГПОСЛОВАЊА

За кон ска ре гу ла ти ва, ко јом се ре гу ли ше при ват на при вред на 
де лат ност, по сто ја ла је и у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји кроз фе де-
рал но и ре пу блич ко за ко но дав ство и под за кон ска ак та, као и ак та 
ло кал них са мо у пра ва. При ват ни сек тор је у де це ни ја ма по сле Дру-
гог свет ског ра та по сто јао у ру ди мен тар ном об ли ку као за нат ске 
рад ње са пет, а нај ви ше де сет за по сле них рад ни ка. Овај сек тор је 
оп стао и кроз раз ли чи те услу жне де лат но сти гра ђа на, а по себ но се 
раз ви јао у нај ја чим ту ри стич ким ре ги о ни ма Ју го сла ви је (Сло ве ни-
ја, Хр ват ска, Цр на Го ра). 

У пе ри о ду из ме ђу 1945. и 1990. го ди не по сте пе но се сма њи ва-
ла ре стрик тив ност про пи са, да би то ком осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка по чео ја че да се раз ви ја тр го вач ки при ват ни сек тор, ко ји 
је ства рао осно ви цу за бу ду ћи ка пи тал ма лих пред у зе ћа. Та да је 
овај сек тор, за раз ли ку од дру штве не при вре де и др жав не сво ји-
не, на зи ван малапривреда, иако је већ та да са мо у гра ни ту ри зма 
до но сио кроз по ре зе зна чај не при хо де пред у зет ни ци ма и др жа ви. 

6) Исто. 
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О тој ма лој при вре ди де таљ но је, са прав ног и еко ном ског аспек та 
про бле ма пи сао, у док тор ској ди сер та ци ји Концептуалнеформеи
организационоекономскипроблемималепривредеуоквирусамо
управногпривредног система, аутор Ста ни слав Та на ско вић, ко ји 
је те зу од бра нио на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
1989. го ди не. 

Дру ге со ци ја ли стич ке зе мље ни су до зво ља ва ле ни осни ва ње 
за нат ских рад њи, јер је це ло куп на при вре да би ла у др жав ном вла-
сни штву.

Основ ни прав ни акт, ко јим је уве де на при ват на сво ји на и тр-
жи шна ка пи та ли стич ка при вре да, био је Устав Ре пу бли ке Ср би је 
од 28.09.1990. го ди не. То ком де ве де се тих го ди на до не то је ви ше 
про пи са, нај пре основ них за ко на из обла сти при вре ђи ва ња при-
вред них пред у зе ћа и ма лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка, ка ко би се 
омо гу ћи ло осни ва ње но вих при вред них су бје ка та, ко ји ће по сло ва-
ти са при ват ним ка пи та лом. По себ на па жња по све ће на је до но ше-
њу про пи са, ко ји ма су ре гу ли са на пи та ња ста ту са и по сло ва ња ма-
лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка (фи зич ких ли ца), јер је за ко но да вац 
по шао од прет по став ке да тр жи шна при вре да не ће мо ћи успе шно 
да се раз ви ја без ве ли ког бро ја ма лих пред у зе ћа. Као узор пре у зи-
ма на су ре ше ња из не мач ког и фран цу ског за ко но дав ства и прак се. 

Но ви про пи си су це ло ви то об у хва ти ли де лат ност ма лих пред-
у зе ћа и пред у зет ни ка, та ко да пред ста вља ју основ на ре ше ња и за 
бу ду ће про пи се, ко ји су до но ше ни по сле 2000. го ди не. Из ме не и 
до пу не су би ле зна чај не у ре гу ли са њу де лат но сти ком па ни ја, али 
су шти на ма лог пред у зе ћа, као но си о ца при вред не ак тив но сти, 
утвр ђе на је за ко но дав ством из де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. 

Основнизакониопоступкуоснивањасамосталнихрадњи,од
носнопредузетникасу:

- За кон о пред у зе ћи ма (Сл. лист СРЈ, 29/96 и 29/97) и
- За кон о при ват ним пред у зет ни ци ма (Сл. гла сник СР Ср би-

је, 54/89, 9/90 и Сл. гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 46/91, 53/93, 
67/93, 48/94, 53/95).

Овим про пи си ма је на пра вље на раз ли ка из ме ђу великихпред
узетникапо кри те ри ју му ве ли чи не до би ти, па је као до ња гра ни ца 
за ве ли ка пред у зе ћа утвр ђен при ход од 200.000 УС $  у ди нар ској 
про ти вред но сти, а она се ре ги стру ју код при вред ног су да.
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Мали предузетници се ре ги стру ју код оп штин ског ор га на за 
пред у зет ни штво по си сте му при ја ве, а на осно ву За ко на о при ват-
ним пред у зет ни ци ма. За кон о пред у зе ћи ма увео је ре жим осни ва-
ња пред у зе ћа по осно ву пријаве, што је омо гу ћи ло да фи зич ка ли ца 
јед но став ни је за по чи њу пред у зет нич ку де лат ност.

За кон о при ват ним пред у зет ни ци ма утвр ђу је да се под при ват-
ним пред у зет ни ком сма тра физичколице, ко је, ра ди сти ца ња до би-
ти, осниварадњуисамосталнообављаделатност. На пре ла зу из 
со ци ја ли стич ке при вре де на тр жи шну, по та да ва же ћим са ве зним 
про пи си ма, под при ват ном де лат но шћу су се под ра зу ме ва ли ста-
ри за на ти и по сло ви до ма ће ра ди но сти. Ово тре ба на гла си ти ра ди 
схва та ња ши ри не и ду би не еко ном ских и дру штве них про ме на, ко-
је је до но си ла тр жи шна при вре да, па се у но вом за ко но дав ству још 
ја вља за нат ство као пред став ник при ват ног пред у зет ни штва, иако 
је, у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма, оно већ де це ни ја ма би ло 
у опа да њу. Оп ста ло је у гра ни за нат ско-умет нич ких про из во да за 
по тре бе ту ри стич ке при вре де.

За оба вља ње са мо стал не де лат но сти пред у зет ник осни ва рад-
њу. Фи зич ка ли ца су се мо гла удру жи ва ти и осно ва ти ор тач ку рад-
њу, ко ја мо же има ти нај ви ше де сет осни ва ча. Са др жи ну при ја ве, са 
усло ви ма ко је тре ба да ис пу ња ва при ват ни пред у зет ник, про пи су је 
За кон у чл. 112. Ма ли пред у зет ник  је фи зич ко ли це и овај за кон 
је ва жан у про це су отва ра ња пер спек ти ве тр жи шне при вре де и ја-
ча ња пред у зет ни штва у дру штву, ко је је го то во по ла ве ка има ло 
при вре ду за сно ва ну на дру штве ној и др жав ној сво ји ни, од но сно 
до ми нан тан јав ни сек тор, ко ји је об ли ко вао за ко но дав ство, др жав-
не ин сти ту ци је и уре ђе ње дру штва у це ли ни. Олак ша ва ње и по јед-
но ста вљи ва ње усло ва за по кре та ње ин ди ви ду ал не пред у зет нич ке 
де лат но сти би ло је под сти цај но за ја ча ње ин ди ви ду ал не ини ци ја-
ти ве гра ђа на.

Осни ва ње при ват не де лат но сти се вр ши ло нај че шће у фор ми 
рад ње, али по сто ји низ дру гих вр ста при ват них де лат но сти, ко је су 
во ди ла фи зич ка ли ца (кан це ла ри ја, ра ди о ни ца, би ро, сер вис, аген-
ци ја, сту дио, апо те ка, ор ди на ци ја и сл.). Осни вач ки ка пи тал је мо-
гао да бу де у вла сни штву јед ног ли ца или удру жи ва њем ви ше ли ца 
до ла зи до осни ва ња ор тач ке рад ње.

За ко но да вац је под сти цао удру жи ва ње пред у зет ни ка, са ци-
љем да у ду жој вре мен ској пер спек ти ви ма ли пред у зет ни ци про-
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ши ре де лат ност, оја ча ју еко ном ски и пре ра сту у ма ла и сред ња 
пред у зе ћа.

Пре ста нак де лат но сти ма лог пред у зет ни ка пред ви ђен је слу-
ча је ви ма, ко ји су у за ко ну так са тив но на бро ја ни, што је сво је вр сни 
об лик за шти те од при ме не пре ши ро ких дис кре ци о них овла шће ња 
оп штин ских ор га на упра ве пре ма ма лим пред у зет ни ци ма и пред у-
зе ћи ма. Рад ња пре ста је са ра дом од ја вом осни ва ча рад ње, од но сно 
ор тач ке рад ње (чл. 26 ст. 1 и 2). По си ли за ко на (чл. 27) рад ња пре-
ста је са ра дом у сле де ћим слу ча је ви ма:

1) Ако је пра во сна жном од лу ком утвр ђе на ни штав ност упи са 
рад ње у ре ги стар,

2) Смр ћу или трај ним гу бит ком по слов не спо соб но сти осни ва-
ча рад ње,

3) Ако осни вач рад ње бу де осу ђен пра во сна жном пре су дом на 
ка зну за тво ра, ко ја је ду жа од шест ме се ци,

4) Ако не от поч не са ра дом у ро ку од јед не го ди не од да на упи-
са у ре ги стар, од но сно, ако ду же од го ди ну да на не оба вља 
де лат ност, осим у слу ча је ви ма утвр ђе ним овим за ко ном,

5) Ако де лат ност оба вља у вре ме при вре ме ног пре стан ка ра да,
6) Ако је ка жња ван за оба вља ње не ре ги стро ва не де лат но сти 

ви ше од три пу та,
7) У дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном.
Члан 28. За ко на о при ват ним пред у зет ни ци ма зна ча јан је због 

то га што омо гу ћа ва чла но ви ма по ро дич ног до ма ћин ства да, у слу-
ча ју смр ти пред у зет ни ка, пре у зму по сло ва ње рад ње. Ти ме се на-
сто ји да по но во на ста не тра ди ци ја по ро дич них рад њи и пред у зе ћа, 
ко ја су у раз ви је ним тр жи шним при вре да ма по сто ја ле ви ше де це-
ни ја или  чак и ве ко ва, као по ро дич на тра ди ци ја по сло ва ња, ко је се 
на сле ђу је ви ше ге не ра ци ја.

Раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа био је оте жан у Ср би ји, ка-
ко због санк ци ја, та ко и због при вред них и еко ном ских дис тор зи ја 
иза зва них при ва ти за ци јом. Ста ри про пи си пре ва зи ђе ни су прак сом 
но вих пред у зе ћа. Низ про пи са са да оте жа ва по сло ва ње, јер су за-
ста ре ли и не у са гла ше ни са еко ном ском ре ал но шћу Ср би је.

Уки да ње за ста ре лих про пи са, ко је је вла да на ја вљи ва ла још 
2008. го ди не. као сечу про пи са, оства ре но је са мо де ли мич но, али 
је до не ло из ве сне ма те ри јал не уште де упра во сек то ру ма лих пред-
у зе ћа. Овај про цес пра ти ла је и вр ши ла мо ни то ринг Национална
алијанса за локални економски развој (НА ЛЕД), ко ја је об ја ви ла 
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да је уки ну то 195 су ви шних за ко на и под за кон ских ака та, што ће 
при вре ди омо гу ћи ти го ди шњу уште ду од 120 ми ли о на евра. По из-
ве шта ју за пр ви квар тал 2011. го ди не тре ба да бу де уки ну то још 
36 про пи са. Уз уки да ње ни за су ви шних про пи са укуп не го ди шње 
уште де пред у зе ћа из но си ле би 183,1 ми ли он евра го ди шње. Ако 
су ре гу ла тор не ре фор ме по че ле у Ср би ји де цем бра 2009.  њи хо ви 
ефек ти су је два ви дљи ви услед де ло ва ња еко ном ске кри зе. 

Ипак, не ко ли ко основ них за ко на је из ме ње но по пре по ру ка ма 
НА ЛЕД-а (ње го ве је ди ни це за све о бу хват ну ре фор му про пи са). То 
су:

- За кон о при вред ним дру штви ма
- За кон о фи нан сиј ском ли зин гу
- За кон о пре во зу у друм ском са о бра ћа ју  и 
- За кон о плат ном про ме ту
Ус по ста вљен је је дан шал тер за ре ги стра ци ју пред у зе ћа, је дан 

шал тер за при ја ву и од ја ву рад ни ка, усво је не су про ме не у обла сти 
по ре ског пра ва.

Ста тус ма лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка има мно го ве ћи зна-
чај од еко ном ског и со ци јал ног. На овим еко ном ским су бјек ти ма 
те сти ра се раз вој тр жи шне при вре де и прав не др жа ве, од но сно, 
да је Ср би ја не до вр ше на као прав на др жа ва. Че сте про ме не про-
пи са, пре те ра на и нео сно ва на за хва та ња из при хо да пред у зет ни ка 
су прот на су европ ској прак си под сти цај них ме ра за раз вој ма лих 
пред у зе ћа. Но ви та лас свет ске еко ном ске кри зе до вео је до ин тер-
вен ци је др жа ве, ко ја је раз ли чи тим еко ном ским ме ра ма спа са ва ла 
при вред не су бјек те и та ко се бо ри ла за чу ва ње рад них ме ста. Ту 
до бру прак су тре ба да сле ди и срп ска др жа ва, али то мо ра ју би ти 
ду го роч не ме ре, ко је не мо же спро ве сти јед на вла да у то ку тра ја ња 
свог ман да та:

- Ја ча ње ин сти ту ци ја, по себ но пра во су ђа и ин спек ци ја
- Ста би ли за ци ја и сма ње ње по ре ског оп те ре ће ња ма ле при-

вре де
- Сма ње ње ка мат них сто па.
На ме ре оства ри ва ња ам би јен та од стра не др жа ве би ће ука за-

но у да љем тек сту.
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НОВАСТРАТЕГИЈАРЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕСРБИЈЕ
ИЗНАЧАЈМАЛИХПРЕДУЗЕЋА

При ва ти за ци ја у Ср би ји има ла је за ре зул тат де ин ду стри ја ли-
за ци ју, ка ко га ше ње по гран ском осно ву, та ко и ре ги о нал но. Удео 
ин ду стри је у дру штве ном бру то про из во ду је до ста опао у од но су 
на ба зич ну 1989. го ди ну., као по след њу го ди ну зна чај ног еко ном-
ског раз во ја зе мље. Ра ди по ре ђе ња мо же се на ве сти7)да удео ин ду-
стри је у брутодруштвеномпроизводуЧешке из но си 40%. Ово је 
ре зул тат из во за фа бри ке ауто мо би ла Шкода, ко ји је ве ћи од укуп ног 
из во за Ср би је. Немачкаје тех но ло шки мо дер ни зо ва ла про из вод не 
ка па ци те те и има су фи цит у спољ но тр го вин ској раз ме ни ве ћи од 
20 ми ли јар ди евра го ди шње. У Ср би ји је 1989. уче шће ин ду стри је 
у БПД би ло 25%, са да чи ни са мо 12%. Не ка да шњи со ци ја ли стич ки 
ги ган ти су уни ште ни, а мо дел раз во ја у про те клој де це ни ји за сни-
вао се на стра ним кре ди ти ма и раз во ју услу га и тр го ви не. Ово је 
до ве ло до ви со ког де фи ци та др жав ног бу џе та, спољ но тр го вин ског 
и плат ног би лан са, а по сле дич но до ви со ке за ду же но сти зе мље. 
Број пред у зе ћа у ко ји ма је ви ше од 1.000 рад ни ка сма њио се го то во 
че ти ри пу та од 1990. го ди не, ка да је по сло ва ло ви ше од 200 та квих 
пред у зе ћа, а њи хов број је да нас око 50.

Сма ње ње укуп не про из вод ње да ље по гор ша ва ло ше ста ње 
при вре де и дру штва. Зна ча јан је по да так  да је у фе бру а ру 2012. 
го ди не укуп на про из вод ња сма ње на за 12,8%, а нај ве ће сма ње ње 
би ло је у гра ни ме та лур ги је, по том про из вод ње ра чу на ра, елек-
трон ских и оп тич ких про из во да.

Еко но ми ста Ми ро слав Здрав ко вић је овај пад про из вод ње оце-
нио на сле де ћи на чин: „Ми слим да U.S. Steel ни је је ди ни кри вац за 
ова ко ве ли ки пад ин ду стриј ске про из вод ње. Пре ма мо јим про ра чу-
ни ма он је са мо жда три про цен та(...). Си гу ран сам да ће пре ра ђи-
вач ка ин ду стри ја до кра ја го ди не има ти пад, са мо је пи та ње да ли 
два, пет или се дам про це на та“8).Тај пад мо ра да се пре о кре не но-
вом стра те ги јом, ко ја ће као сво ју опе ра ци о на ли за ци ју има ти дру-
га чи ју еко ном ску по ли ти ку у Ср би ји. Про це не еко но ми ста по ка зу-
ју да је раз вој при вре де у Ср би ји био на ста вљен по сто пи, ко ја је 
по сто ја ла 1989. го ди не, до ма ћа при вре да би би ла бли зу европ ског 
про се ка. До ку мент вла де Ре пу бли ке Ср би је, „Пост кри зни мо дел 

7) Упор. Алек сан дра Го лић, „Ма ши не на пре лом ној тач ки“, Економ:еаст,12. 04. 2012, 
стр. 18-20.

8) Исто, стр. 18.
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еко ном ског ра ста и раз во ја Ср би је 2011-2020. го ди не“, на во ди гра-
не у ко је ће се ула га ти, а то су: „хе миј ска ин ду стри ја, про из вод ња 
ма ши на, уре ђа ја, са о бра ћај них сред ста ва, елек трон ска и пре храм-
бе на ин ду стри ја.“9) Тех нич ки струч ња ци, оку пље ни у Ака де ми-
ји ин же њер ских на у ка Ср би је (АИНС) пред ла жу хитну промену
стратегије–реинжењерингсрпскеиндустрије, те упо зо ра ва ју да 
ће Ср би ја иза ћи из кри зе не 2020, већ 2030. го ди не.

Пот пред сед ник АИНС Јо ван То до ро вић ди рект но кри ти ку-
је став по ли тич ке ели те пре ма њи хо вим струч ним ми шље њи ма и 
са ве ти ма: „Ин же њер ска ми сао је по ти сну та, ње ном афир ма ци јом 
мо же мо да по ве ћа мо про из вод њу, а са мо то мо же да из ве де зе мљу 
из кри зе.“ Овај став из нет је у до ку мен ту АИНС „На ци о нал на тех-
но ло шка плат фор ма Ср би је“.10)

Еко но ми сти про це њу ју број го ди на за из ла зак из кри зе и опо-
ра вак срп ске при вре де, али су са гла сни да је за про цес ре ин ду стри-
ја ли за ци је по треб но мно го го ди на и да је прет ход но по треб но за-
вр ши ти про цес при ва ти за ци је, сма њи ти јав ну по тро шњу и утицај
политичкихцентарамоћинапривреду.

У окви ру про це са ре ин ду стри ја ли за ци је по себ ну уло гу има ју 
ма ла и сред ња пред у зе ћа. Она се ја вља ју као са мо стал ни при вред-
ни су бјек ти, као ко о пе ран ти и по ди зво ђа чи по сло ва ве ли ких ком-
па ни ја. По зна то је да је ста ра тек стил на ин ду стри ја у Ср би ји пре-
ста ла да по сто ји. Еко но ми сти сма тра ју да та про из вод ња у Ср би ји 
има пер спек ти ву раз во ја у ма лим и сред њим пред у зе ћи ма, при че-
му про це ну кон ку рент но сти за сни ва ју на обра зло же њу да це на ра-
да у азиј ским зе мља ма по сте пе но ра сте, што ће про из во де до ма ће 
тек стил не ин ду стри је учи ни ти кон ку рент ни јим. Ово ста но ви ште 
за сту па ви ше еко ном ских струч ња ка, из ме ђу оста лих и Љу бо драг 
Са вић, про фе сор Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра ду.

За об но ву ин ду стри је по тре бан је свеж ка пи тал. Еко но ми ста 
Џејмс То бин (JamesTobin), до бит ник Но бе ло ве на гра де, са жео је 
у јед ној ре чи по јам еко но ми је – подстицаји. По треб но је раз ви ја-
ти но ве ин ду стриј ске де лат но сти, ко је од го ва ра ју еко ном ској сна зи 
ма лих и сред њих пред у зе ћа: ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но-
ло ги је, кре а тив не тех но ло ги је и ин ду стри ју кул ту ре. Дру га бит на 
еко ном ска прет по став ка је ства ра ње доброгпословногамбијента, 
из град ња по слов ног по ве ре ња, ели ми ни са ње ко руп ци је. Ово по-

9) Исто, стр. 19.
10) Исто, стр. 20.
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след ње је по ста ло си стем ски про блем, ис ти че про фе сор Не бој ша 
Са вић са Фи нан сиј ско-еко ном ске ака де ми је. Има ју ћи у ви ду да је 
рад на сна га у Ср би ји ста ра, а не за по сле ност је кра јем 2011. г. до-
сти гла 28,15%, као и ни ску ква ли фи ка ци о ну струк ту ру ве ли ког де-
ла рад но ак тив ног ста нов ни штва, почетакобновеиндустријемора
дасезасниванабазичнојиндустрији, ко ја је у Ср би ји би ла основ 
про из вод ње од по че та ка мо дер не ин ду стри је, а то су ру дар ство и 
ме та лур ги ја. Ако се ана ли зи ра из воз нај ви ше се за ра ди на про да ји 
при мар них пре храм бе них про из во да. Ка да би се по љо при вред ни 
про из во ди тер мич ки об ра ди ли и па ко ва ли за ра да од из во за ове вр-
сте ро бе би ла би дво стру ко ве ћа. Про да ја фи нал них про из во да, из 
раз ли чи тих ин ду стриј ских сек то ра, та ко ђе би мо ра ла да се усме-
ра ва дру га чи јом еко ном ском по ли ти ком, што про из ла зи и из по-
да та ка, са др жа них у „Стра те ги ји но ве ин ду стриј ске про из вод ње 
2011-2012“.

Про фе сор Са вић вр ло ја сно обра зла же про блем раз во ја Ср би-
је: „Ако Ср би ја на ста ви да се раз ви ја по ста ром мо де лу, сред ста ва 
за ин ве сти ци је сва ка ко не ће би ти. Али, ако на ша зе мља из осно ва 
про ме ни при ступ раз во ју у на ред ном пе ри о ду, по треб ни ка пи тал 
ће се на ћи. И по ред свет ске кри зе, ква ли тет ног ка пи та ла увек има. 
Али, да би он за и ста до шао у Ср би ју, зе мља се мо ра истин ски де-
мо кра ти зо ва ти и отво ри ти пре ма све ту. За кон мо ра би ти јед нак за 
све, а осва ја ње вла сти не сме би ти пар тиј ски плен, ко ји ће слу жи ти 
за сти ца ње бо гат ства и при ви ле ги ја иза бра не по ли тич ке, по слов не 
и ин те лек ту ал не ели те Ср би је. Свет ће нас це ни ти оно ли ко ко ли ко 
бу де мо це ни ли са ми се бе”.11) 

Ср би ја је по дру штве ном бру то про из во ду по ста нов ни ку не-
ко ли ко пу та си ро ма шни ја од про се ка ЕУ. Ни јед на зе мља чла ни ца 
или кан ди дат за члан ство не ма ни жи БДПпо ста нов ни ку Ср би је. 
Штед ња је крат ко роч на ну жна еко ном ска ме ра, али она не под сти-
че раст и раз вој при вре де. Из на ве де них по да та ка, као и те о риј ских 
ана ли за, про из ла зи зна чај ма лих и сред њих пред у зе ћа.

У из не тим те о риј ским ста во ви ма не до ста је кри ти ка и ана ли за 
проактивнихмера, ко је др жа ва мо ра да пре ду зме, ка ко би ство ри ла 
по во љан по слов ни ам би јент за ма ла и сред ња пред у зе ћа. Обавезе
државе за по чи њу за кон ском ре гу ла ти вом, а на ста вља ју се прак-
тич ним ме ра ма. Сма тра мо да су две вр сте ме ра основ не у ства ра њу 
ам би јен та за по сло ва ње пред у зет ни ка, ма лих пред у зе ћа:

11)  Исто, стр. 20. 
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1. Ја сно де фи ни са не ца ри не
2. Ин фра струк ту ра, од но сно из град ња стра те шких пут них 

пра ва ца и  њи хо во одр жа ва ње ра ди пре во за, а по себ но, из-
во за ро бе.

Са о бра ћај на ве за из ме ђу ца ри не на Хор го шу и гра ни це са Бу-
гар ском би ла је ак ту ел ни еко ном ско-са о бра ћај ни про блем још пре 
Дру гог свет ског ра та. Овај пут ни пра вац мо ра би ти из гра ђен. Но-
ви ји про блем је за пу шта ње (од стра не обе др жа ве) пут ног прав ца 
из Ср би је пре ма Цр ној Го ри и обрат но. Ови про бле ми су на ста ли 
про те клих го ди на као по сле ди ца ви ше фак то ра: не у ре ђе но сти др-
жа ве, не до стат ка по ли тич ке во ље да еко ном ска пи та ња до би ју при-
о ри тет у од но су на по ли тич ка, али и због одсустваозбиљневизије 
др жав ног и при вред ног раз во ја Ср би је. Осим што има ју еко ном ски 
зна чај за пре воз ро бе ма лих и свих дру гих пред у зе ћа и пред у зет-
ни ка, ови пут ни прав ци има ју стра те шки зна чај за Ср би ју и за то је 
из град ња и одр жа ва ње пут не и же ле знич ке мре же од стра те шког 
др жав ног зна ча ја. 

Раз вој ма лих и сред њих пред у зе ћа у Ср би ји ни су за у ста ви ле 
еко ном ске санк ци је ОУН, тран зи ци о не про ме не за ко но дав ства и 
при вред ног ам би јен та. Али, те рет по ре за и до при но са, ко је уби ра 
др жа ва од њи хо ве до би ти, огра ни ча ва њи хов раз вој, а ка да је пред-
у зе ће ли ми ти ра но у свом раз во ју осу ђе но је да по сле не ког вре ме-
на не ста не са тр жи шта. У прет ход не че ти ри го ди не (2008 – 2012) 
бри са но је из ре ги стра 143.469 пред у зет нич ких рад њи, а исто вре-
ме но су осно ва не 150.272 но ве, што зна чи да је њи хов број по рас-
тао за се дам хи ља да. Ме ђу при вред ним дру штви ма бри са но је у 
истом пе ри о ду 29.635, а осно ва но 39.200, што зна чи 10.000 ви ше 
осно ва них не го бри са них. 

Ако се узме у об зир број вла сни ка рад њи, чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца, ко је из др жа ва ју сво јим ра дом, као и број за по сле них, то 
је ве ли ка ма са љу ди о ко ји ма би др жа ва мо ра ла да бри не про ак тив-
ним ме ра ма ца рин ске, по ре ске и по ли ти ке суб вен ци ја, ко ја та ко ђе 
тре ба да се по вре ме но пре и спи ту је и ино ви ра.

Отво ре но је пи та ње зашто ново законодавство не омогућа
вагрејспериодзапредузетнике,којипрвипутзапочињубизнис,
уразумнимроковима,што је уоби ча је на прак са у зе мља ма Европ-
ске Уни је. Ти ме би се олак ша ло са мо за по шља ва ње мла дих љу ди, 
отва ра ње пер спек ти ве по сло ва ња, раз вој ма лог ка пи та ла без ко га 
ни да љи раст при вре де и за по шља ва ња ни је мо гућ. 



- 220 -

ДИЛЕМЕЕВРОИНТЕГРАЦИЈАИСТАТУС...ДубравкаСтајић

Пи та ње, ко је се не од но си ди рект но на ста тус ма лих пред у зе-
ћа, али пред ста вља све о бу хват ну ан ти кри зну ме ру, је национализа
ција великихсистема, на су прот стра те ги ји при ва ти за ци је. До бар 
при мер за овај пред лог је же ле зни ца, ко ја не мо же да функ ци о ни-
ше у при ват ном вла сни штву. Вла да Мар га рет Та чер је из вр ши ла 
на ци о на ли за ци ју же ле зни це иако је ње на еко ном ска по ли ти ка би ла 
до след но нео ли бе рал на. 

У прак си се по ка за ло да при ва ти за ци ја же ле зни ца во ди ка њи-
хо вом бан кро ту. У окви ру та кве све о бу хват не стра те ги је ре ша ва ња 
еко ном ске кри зе сво је ме сто има ју и ма ла и сред ња пред у зе ћа. Раз-
ви ја ју ћи се она до ла зе до та квог тех но ло шког и еко ном ског раз-
во ја, ка да по ста ју део ве ли ких си сте ма (по ди зво ђа чи, сер ви се ри, 
ко ри сни ци). Ме ђу соб на усло вље ност ве ли ких ком па ни ја и  ма лих 
пред у зе ћа до при не ће по кре та њу но вог ин ве сти ци о ног ци клу са, 
под усло вом да стра те ги ја при вре де бу де осми шље на. 

Ср би ја са да има око 80 по је ди нач них стра те ги ја за раз вој ра-
зних обла сти, од со ци јал не по ли ти ке до кул ту ре и обра зо ва ња. Ме-
ђу тим, без стра те ги је при вред ног раз во ја оне су пар ци јал не и сто га 
са мо пар ци јал но ефи ка сне, јер ни су са став ни део опе ра ци о на ли за-
ци је оп ште стра те ги је при вред ног раз во ја зе мље.

*
*
*

Кри за Европ ске уни је и европ ске мо не тар не уни је за о штри ла 
се у ме ри, ко ја оста вља отво ре на пи та ња бу ду ћег уре ђе ња Уни је, а 
по себ но пи та ње при је ма у члан ство др жа ва са про сто ра за пад ног 
Бал ка на.  Ово је и иза зов за при вред ну и по ли тич ку ели ту Ср би је, 
ко ја се мо ра опре де ли ти за ре ша ва ње уну тра шњих пи та ња – мо-
не тар них, еко ном ских, пи та ња за по шља ва ња и сма ње ња си ро ма-
штва. Про бле ми про и за шли из не у спе шне при ва ти за ци је ни су на-
ста ли де ло ва њем екс тер них фак то ра, већ су уну тра шњи про блем 
Ср би је. 

У зе мљу је ушло у про те клих де сет го ди на ви ше од 50 ми ли-
јар ди евра, по раз ли чи тим осно ва ма (до зна ке ди ја спо ре, до на ци је, 
ди рект не стра не ин ве сти ци је), а на кон за вр шет ка пред сед нич ких 
из бо ра у ма ју 2012. го ди не ру ски пред сед ник Пу тин је обе ћао роб-
ни кре дит у вред но сти од 800 ми ли о на до ла ра, на ме њен ин фра-
струк ту ри Ср би је. Он би мо рао да бу де ис ко ри шћен за ре ша ва ње 
про бле ма са о бра ћа ја, ко ји су на ве де ни у тек сту. 
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Ре и ду стри ја ли за ци ја при вре де отва ра ши ро ке мо гућ но сти за 
ду го ро чан и ста бил ни ји раз вој ма лих пред у зе ћа, а уну тра шње ре-
зер ве нов ца код гра ђа на по сто је и мо гле би се ак ти ви ра ти у функ-
ци ји ма лог пред у зет ни штва. Сва на ве де на пи та ња зах те ва ју да бу-
ду ће вла де ин сти ту ци о нал но и раз ли чи тим про ак тив ним ме ра ма 
по др жа ва ју раз вој ма лих пред у зе ћа и пред у зет ни ка. То је иза зов, 
али и мо гућ ност еко ном ског, др жав ног и по ли тич ког раз во ја Ср би-
је и раз ре ша ва ња кри зе у свим сек то ри ма при вре де и др жа ве.

DubravkaStajic
DILEMMASOFEUROPEANINTEGRATION

ANDSTATUSOFSMALLENTREPRENEURSHIP
INSERBIA
Summary

Theauthorconsidersthesignificanceofsmallandmedi
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developmentoftheenterpreneurship,whichisthereason
whytheLawonprivateenterprisesandtheLawonentre
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07. 2011.

• Оснивањесамосталнихрадњи,обавезепредузетникаивођењепо
словнихкњига, Бе о град, 1998 (10 спе ци јал них при ло га „Са вре ме не 
прак се”).

• Законооблигационимодносима, Бе о град, Слу жбе ни гла сник, 1978. 
(XXI II из да ње).

• Законопредузећима, Слу жбе ни лист СРЈ, 29/96 и 29/97.
• Законоприватнимпредузетницима, Слу жбе ни гла сник СР Ср би је, 

54/89, 9/90, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, 46/91, 53/93, 67/93, 
48/94, 53/95.

Resume
Thearticleshowstheimportanceofsmallsizeenterprises
todevelopmarketeconomyinSerbiaandtheproblemsin
theirbusiness.Thecrisisof theEuropeanUnion,where
legislationandthesmallenterprisessectoraredeveloped,
requires from Serbia to define its development strategy,
whichwouldencouragemoresmallenterprisesdevelop
ment. It suggests the introduction of a grace period for
entrepreneurswhostarttodobusiness.Thestatehasan
obligation to takemeasures thatare supportiveof small
enterprises.Twosuchmeasurestariffsandbuildinginfra
structure(roadsandrailways)arelistedinthearticle.Wit
hintheoverallstrategyofeconomicdevelopmentofSer
bia,macroeconomicpolicieswereproposed,toinfluence
the improvementofsmallsizeenterprises: thenationali
zation of large systems, especially railways and reindu
strializationstrategy.Thiswouldencouragethestabiliza
tionanddevelopmentofsmallsizeenterprisessector.The
stateshouldexaminetheinstitutionsthathaveregulatory
andsupervisoryfunctioninthefieldofentrepreneurship,
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inparticular,thestateshouldexaminethesystemoftaxes
andcontributions,thatoverburdenssmallsizeentrepre
neursandlimitstheirdevelopment.

 Овај рад је примљен 5. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.





УДК: 
316.42(497.11)(497.5)

Прегледни 
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIV) XI, vol=33
Бр. 3 / 2012.
стр. 225-250.

- 225 -

  

- 225 -

НиколинаМатијевић*
Факултетзаправнеипословнестудије,НовиСад

ТРАНЗИЦИОНИИКОНСОЛИДАЦИОНИ
ПРОЦЕСИУХРВАТСКОЈИСРБИЈИ:

КОМПАРАТИВНААНАЛИЗА
Сажетак

Процеси транзиције и демократске консолидације у
Хрватској и Србији, предмет су нашег проучавања,
каоиидејнематриценакојимасезапочињеиопсто
јава,удужемвременскомпериоду,формирањеновога
политичког поретка. То су, превасходно, идеје o из
градњи националне државе, као упоришта за успо
стављањепосткомунистичкогполитичкогсистемау
овимдржавама,теизворлегитимностинобихрежи
ма.
Кључнеречи:Хрватска,Србија,транзиција,демокра
тизација,консолидација,националнадржава

Dе ве де се те го ди не XX ве ка би ле су из ра зи то бур не у Ис точ ној 
и Цен трал ној Евро пи, по себ но у бив шој Ју го сла ви ји1).  Еко-

ном ске по сле ди це не ста бил не по ли тич ке си ту а ци је, би ле су на ро-
чи то ви дљи ве. Пот по мог ну те на ци о на ли стич ком ре то ри ком, до ве-
ле су до за о штра ва ња од но са ме ђу со ци ја ли стич ким ре пу бли ка ма. 

* Аси стент ки ња на Фа кул те ту за прав не и по слов не сту ди је у Но вом Са ду; док то рант ки-
ња на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду

1) О до га ђа њи ма тих го ди на по гле да ти: Т. G. Аsh, 1993, Migrađani1989.Svjedočanstva
izVaršave,Budimpešte,BerlinaiPraga, Za greb; В. Пу сић, 1992, Владаоцииуправљачи, 
За греб; С. Ђу кић, 1992, Какоседогодиовођа, Бе о град; Д. Ра до са вље вић, 2001, Елите
итрансформација, Но ви Сад; N. Vla di sa vlje vić, 2008,Serbia’sAntibureaucraticRevolu
tion:Milosevic,theFallofCommunismandNationalistMobilization, Lon don; С. Слап шак, 
1992, ШтајеизазвалоратуЈугославији, Бе о град; П. Та шић, 1994, Како јеубијена
другаЈугославија, Ско пље; D.Bi land zić, 1999,Hrvatskamodernapovijest, Za greb; D.Jo-
vić, 2003, Juzgoslavija država koja je odumrla.Uspon,kriza i padKardeljeve Jugoslavije
(19741990), Za greb; и мно ге дру ге из во ре.
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Одр жа ва ње sta tu sa quo по ста ло је не мо гу ће јер је шеф др жа ве, 
ди зај ни ран као осмо чла ни ко лек тив ни ор ган2)  гу био ауто ри тет у 
ре пу блич ким и по кра јин ским ор га ни ма вла сти. Оп шта по ли тич ка 
не ста бил ност до ве ла је до успо на ра ди кал них во ђа у окви ру Са-
ве за ко му ни ста Ју го сла ви је, пре свих, Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, у 
СК Ср би је3). 1988. го ди ну мо же мо на ве сти као пре лом ну го ди ну за 
да љу суд би ну Ју го сла ви је.

Као пред сед ник Пред сед ни штва Цен трал ног ко ми те та Са ве за 
ко му ни ста Ср би је (ЦКСКЈ), Сло бо дан Ми ло ше вић је 1988. го ди-
не ус по ста вио но ви по ли тич ки курс, ко ји ће Ср би ју и Ју го сла ви ју 
од ве сти на стран пу ти цу ет но-на ци о на ли зма ко ји ће Ср би ју и Ју го-
сла ви ју од ве сти на стран пу ти цу ет но-на ци о на ли зма, због че га ће, 
укљу чу ју ћи и дру ге раз ло ге, до ћи и до рас па да Ју го сла ви је. Ми-
ло ше ви ће ва ауто ри тар на по ли ти ка, пот по мог ну та на ци о на ли стич-
ким про јек ти ма у оста лим ре пу бли ка ма, до ве шће до кр ва вих су-
ко ба, нај пре у Хр ват ској, а по том и у Бо сни и Хер це го ви ни, за тим 
на Ко со ву, да би се фи на ле те по ли ти ке од и гра ло у са мој Ср би ји. 
До кон сти ту ци о нал ног рас па да Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је до ла зи већ 1990. го ди не, ка да по је ди не ње не 
ре пу бли ке, до но се но ве уста ве ко ји су би ли у ди рект ној кон тра-
дик тор но сти са Уста вом СФРЈ из 1974. го ди не4).  До но ше ње Уста ва 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 27. апри ла 1992. го ди не, и фор мал-
но је озна чи ло крај СФРЈ. 

На ци о на ли стич ка по ли ти ка ко ја је обе ле жи ла де ве де се те го-
ди не XX ве ка у Хр ват ској и Ср би ји, по че так кра ха у обе зе мље 
до жи ве ће то ком 2000. го ди не. У Хр ват ској ће Хр ват ска де мо крат-
ска за јед ни ца (ХДЗ) ре ла тив но мир но оти ћи с вла сти на кон пар ла-
мен тар них из бо ра, док ће из бо ри у СР Ју го сла ви ји и Ср би ји би ти 
пра ће ни по ку ша јем по ни шта ва ња ре зул та та од стра не ре жи ма Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је (СПС), што ће као по сле ди цу има ти 
де мо крат ску пе то ок то бар ску ре во лу ци ју. 

По ли тич ке про ме не ко је су се од и гра ле по чет ком но вог ми ле-
ни ју ма у ове две зе мље, до не ће са со бом и но ве устав не про ме не 

2) По Уста ву СФРЈ из 1974. го ди не, сва ка ре пу бли ка и по кра ји на је у Пред сед ни штву 
СФРЈ би ла за сту пље на са по јед ним чла ном; до устав них аманд ма на из 1988. го ди не, 
члан Пред сед ни штва је био и пред сед ник Пред сед ни штва ЦК СКЈ, по по ло жа ју.

3) Ви ди ви ше у: N. Vla di sa vlje vic, 2008,Serbia’sAntibureaucraticRevolution:Milosevic,the
FallofCommunismandNationalistMobilization, Lon don

4) Пр ви та кав устав усва ја јед но стра нач ка скуп шти на Ср би је, 28. сеп тем бра 1990. го ди не, 
са по ли тич ком па ро лом “Пр во устав, па из бо ри”.
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– у Хр ват ској је до шло до из ме не од ред би ко је се од но се на пред-
сед нич ка овла шће ња, пи са на по ме ри Фра ње Туђ ма на, док ће се 
у Ср би ји тај про цес отег ну ти, та ко да је но ви устав до не шен тек 
2006. го ди не.

ТРАНЗИЦИЈАИКОНСОЛИДАЦИЈА
УХРВАТСКОЈИСРБИЈИ

Историјскенапомене

Хр ват ска и Ср би ја, да нас не за ви сне и де мо крат ске др жа ве, 
осим не ко ли ко за јед нич ких обе леж ја, де ле и за јед нич ку исто ри ју, 
ве ћим де лом XX ве ка. По чет ком де ве де се тих го ди на, обе су кре ну-
ле пу тем из град ње и ре а фир ма ци је на ци о нал не др жа ве. Мо дер не 
др жа ве сво ју ле ги тим ност цр пе из сте пе на де мо кра тич но сти ин-
сти ту ци ја и про це ду ре и њи хо ве ефи ка сно сти, од но сно, мо гућ но-
сти оства ре ња спе ци фич ног дру штве ног кон сен зу са о гра ни ца ма 
про сти ра ња др жав не ре гу ла ти ве у обла сти дру штве них од но са. 
Тра ди ци о нал но се по и ма ње др жа ве де тер ми ни стич ки за сни ва ло 
на по сто ја њу те ри то ри је и ста нов ни штва, ко је је по ве за но за јед-
нич ким ет нич ким по ре клом. На ци о нал на др жа ва, као кон цепт XIX 
ве ка, за сни ва се на овим прет по став ка ма. Оства ре на је, и раз ви је на 
са мо на ци ја ко ја је ство ри ла сво ју соп стве ну др жа ву, и та ко по-
ста ла фак то ром ме ђу на род не по ли ти ке и по рет ка и до би ла ме ђу-
на род ни ле ги ти ми тет и спољ ну су ве ре ност. „Бракизмеђунације
идржавеиспаданужанпоидеолошкојиполитичкојлогицикапи
тала.Државасанацијомобезбеђујеразвојистабилност,ефика
сностифункционисање.Нацијабездржавегубисвојебитнеод
ликесадржанеутериторији,традицији,пореклу.Развојкапитал
скогдруштваједиктираостварањенационалнедржаве...штоје
омогућилокапиталудасестабилизујекаовладајућипродукциони
идруштвениоднос.“5) За Бру ба ке ра „Дебатеограђанствууве
кунационалнедржавесудебатеонационалитету,отомешто
он значи,штобитребалодазначииштоприпаданационалној
држави.Националнадржавајеиидејаиидеал:тојеједанпосеб
ниначинвредновањаиозначавањасоцијалногиполитичкогчлан
ства.Ускладусаовиммоделомчланстваунационалнојдржави
моглобисеозначитикаоегалитарно,свето,национално,демо

5)  Види: Б. Ковачевић у Д. Радосављевић, 2001, Елитеитрансформација, Нови Сад, стр. 
43-45.



- 228 -

ТРАНЗИЦИОНИИКОНСОЛИДАЦИОНИПРОЦЕСИ...НиколинаМатијевић

кратско,јединственоисоцијалноизводиво.Одвременакласичне
европске националне државе, ове норме настављају да обликују
говор о националитету, грађанству, имиграцији, војној служби,
држави благостања, патриотизму, националном идентитету и
другимпитањимакојасеодносеначланствоуполитичкојзајед
ници“.След стве но то ме, ја сан је мо дел на ци о на ли ста „који,уосно
ви,бранеинтегралнувредносткласичногмоделадржаве.Саже
то,чланствоудржави(грађанство)претпостављаприпадност
нацији(националитет).“6)Та ко По ду на вац, сле де ћи Ги ден са, на-
гла ша ва став о на ци о на ли зму као основ ној уни фи ци ра ју ћој си ли: 
„уњемусе,каоособитојетичкојисупстантивнојдоктрини,суп
ституираонафункцијакојујетрадицијаималаупредмодерним
типовимавладавина(‘територијалнедржаве’)“7) па за кљу чу је да 
се на ци о на ли зам ну жно при ка зу је у два „мо мен та“ - пр во, при ро да 
свих на ци о на ли стич ких по кре та је ин хе рент но по ли тич ка; дру го, 
да је сре ди шња од ре ђе ност на ци о на ли зма мит о уте ме ље њу по ли-
тич ке за јед ни це. Или, ка ко то ка же Ги денс: „Безобзиранаразлике,
националистичкиидеалтендиракаконцепту‘домовине’;другим
речима, ка концептутериторијалности; намиту о утемељењу
заједнице заснива се културнааутономијаоне заједнице којаби
требалодабуденосилацовихидеала(...)Солидарносткојунацио
нализамжелидаобликујеутемељенајенапосесијиземље,итоне
билокојеземље,већхисторијскеземље,земљепрошлихгенераци
ја“. На ци ја и на ци о на ли тет са чи ња ва ју онај иде о ло шки суп страт 
на осно ву ко је га се оправ да ва и из во ди за кљу чак о пре мо ћи др-
жа ве над об ли ци ма од ре ђе них ауто ном них мо ћи. „Онаслужикао
кључнифакторуједињавањаполитичке заједнице.Но,нужно је
рећи,данацијаинационалитетпредстављају‘критику’несамо
претполитичкихоблика уједињавањавећ, подједнако, и критику
ограниченостинововековнеуговорнетеоријеоуједињавањузајед
нице.“8)

Фун да мен тал но по ли тич ко-прав но пи та ње др жа ве, та ко и 
оне оства ре не на ре ла тив но “чи стој” ет нич кој те ри то ри ји, је сте 
од нос пре ма ма њи ни/ма њи на ма, ко је та ко ђе мо гу да об но ве осе-
ћа ња све сти при пад но сти по је ди ним ет нич ким, кул тур ним, па и 
по ли тич ким по себ но сти ма. Иде ја па три о ти зма, као бра на евен ту-

6) Ви ди: М. По ду на вац, 1998, Принципграђанстваипоредакполитике, Бе о град, стр. 58.
7) Исто, стр. 68.
8) Исто, стр. 71.
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ал ном рас та ка њу др жав не за јед ни це и при пад ност „искон ској це-
ли ни“, основ на иде о ло шка по став ка кон цеп та на ци о нал не др жа ве, 
уда ља ва ју је од мо гућ но сти ре ша ва ња овог про бле ма из ван де ло-
кру га за јед ни це уте ме ље не на сло бод ном из бо ру ње них гра ђа на. 
„Државаорганизиранацијууразвојуинастојимонополизирати
националнутрадицију чинећи одтога моменат будућности ко
јизацртавасакупљајућисјећањенароданације“.9)  За то, „нација
постајесидриштедржавневласти“, јер бит не од ли ке на ци о нал-
ног иден ти те та има ју по се бан зна чај за функ ци о ни са ње др жа ве. 
Та ко је и на пи та ње: „Дали је задемократизацијудруштвану
жанпролазаккрозетапунационалнедржаве?“, у ве ли ком бро ју 
слу ча је ва, у исто риј ском раз во ју др жа ве, био по зи ти ван од го вор. 
„Национална је држава представљала инфраструктуру држав
ноправнедисциплинскеуправе,тепружилагаранцијузаочување
простораиндивидуалногиколективногделовањаослобођеногод
дјеловањадржаве.“10)  Кон се квент но, сле ди став да је на ци о нал на 
др жа ва ство ри ла осно ве за раз вој кул тур не и ет нич ке хо мо ге но сти, 
а јед но вре ме но је из јав ног, кул тур ног и по ли тич ког жи во та би ва ла 
ис кљу че на ма њи на/ма њи не. 

По је ди не су зе мље из ис точ не и цен трал не Евро пе при хва ти ле 
кон цепт на ци о нал не др жа ве по чет ком де ве де се тих, има ју ћи мно-
го број не на ци о нал не про бле ме из прет ход ног си сте ма. Твр до кор но 
су оп сто ја ва ле на кон цеп ту ја ча ња на ци о нал них осо бе но сти и не-
де љи вог на ци о нал ног су ве ре ни те та, што је би ло плод но тле за раз-
вој на ци о на ли зма, и ма њин ских, и ве ћин ских ет нич ких ко лек ти ви-
те та у тим зе мља ма. Та ко се зах те ва ло да се ство ри за о кру же на др-
жав на це ли на за ве ћин ску на ци ју, и да се из те тво ре ви не ис кљу че 
при пад ни ци дру гих на ци ја. То ука зу је на став да се не зах те ва са мо 
за јед нич ко жи вље ње јед не на ци је у јед ној др жа ви, већ и став да у 
тој за јед ни ци не жи ви ни ко осим при пад ни ка те на ци је. Ова ква на-
ци ја-др жа ва, „акојеформиранакаототалнадруштвенатвореви
на,остварујесенужнокаоаутаркична(инајвероватније)ауто
ритарназаједница.“11)  Та ко су до крај њих кон се квен ци из ве де на 
по гре шно при ла го ђа ва ња по ли тич ких про бле ма, на ста лих у но вим 
де мо крат ским (пост-ко му ни стич ким) зе мља ма, у овом тра ди ци о-

9) N. Pu lan cas, 1981, Država,vlast,socijalizam, Za greb, str. 107; цит. пре ма: Д. Ра до са вље-
вић, 2001, Елитеитраснформација, Но ви Сад, стр. 45.

10) J.Ha ber mars, 1991, Državljanstvoinacionalniidentitet, Za greb, str. 138.
11) В. Ста нов чић, 1986, Федерализам/конфедерализам, Ник шић; цит. пре ма: Д. Ра до са-

вље вић, 2001, Елитеитраснформација, Но ви Сад, стр. 45.
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нал ном плу ра ли стич ком под руч ју Евро пе. Слу ча је ви Хр ват ске и 
Ср би је су ка рак те ри стич ни при ме ри за то.

Мо де ли из град ње др жа ве (sta te-bu il ding-a) Хр ват ске и Ср би је 
раз ли ко ва ли су се у зна чај ној ме ри. Ср би ја је сво ју не за ви сност 
до би ла од Ото ман ског цар ства, 1878. го ди не, и сво ју те ри то ри ју је 
про ши ри ва ла на кон број них уста на ка и ра то ва (од Пр вог срп ског 
устан ка из 1804. го ди не до Бал кан ских ра то ва 1912-1913. го ди не). 
Хр ват ске зе мље - Хр ват ска, Сла во ни ја, Дал ма ци ја, Истра - има ле 
су са мо огра ни че ну ауто но ми ју у окви ру Хаб збур шке мо нар хи је 
и све до 1918. го ди не пот пу на не за ви сност ује ди ње них хр ват ских 
зе ма ља ни је де ло ва ла оства ри во. Обе ове зе мље су сво је пр во ује-
ди ње ње, 1918. го ди не, до че ка ле као пре те жно аграр не и де ли мич-
но мо дер ни зо ва не др жа ве. Ства ра њем Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца 1918. го ди не, за по че та је за јед нич ка исто ри ја, ко ја ће 
свој пр ви пре кид до жи ве ти по чет ком Дру гог свет ског ра та 1941. 
го ди не. Овај пе ри од, од 1918. до 1941. го ди не, ка рак те ри ше сла-
би пар ла мен та ри зам до 1929. го ди не, а од ове го ди не до из би ја ња 
ра та, дик та ту ра кра ља Алек сан дра и кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа. 
Уво ђе ње дик та ту ре до дат но је на ру ши ло ста бил ност по ли тич ког 
си сте ма и про ду би ло по сто је ће срп ско-хр ват ске су ко бе. Ове су ко бе 
је де ли мич но убла жи ло осни ва ње Ба но ви не Хр ват ске, 1939. го ди-
не, на осно ву Спо ра зу ма Цвет ко вић-Ма чек, али је тај по ку шај тра-
јао из у зет но крат ко. То ком Дру гог свет ског ра та за јед нич ка др жа ва 
је пре ста ла да по сто ји, јер је би ла по де ље на од стра не не мач ких 
и ита ли јан ских оку па ци о них сна га као део пле на. На те ри то ри ји 
Хр ват ске до ла зи до осни ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, квин-
сли шке др жа ве, ко ја је би ла под ди рект ним па тро на том на ци стич ке 
Не мач ке. На род но-осло бо ди лач ка бор ба би ла је пред во ђе на Ко му-
ни стич ком пар ти јом Ју го сла ви је, чи ја је нај ве ћа за слу га ства ра-
ње фе де ра ци је ре пу бли ка, у чи јем се са ста ву на шло шест др жа ва, 
1945. го ди не. Дру га Ју го сла ви ја је од мо мен та свог на стан ка, у по-
гле ду со ци јал не и еко ном ске мо дер ни за ци је као и ин сти ту ци о на-
ли за ци је, би ла ко му ни стич ка зе мља. 

Да би бо ље раз у ме ли усло ве под ко ји ма су за по че те тран зи ци је 
у Хр ват ској и Ср би ји, по треб но је опи са ти на чин функ ци о ни са ња 
ко му ни стич ког ре жи ма у ње го вом нај у спе шни јем пе ри о ду. 

По сто ји не ко ли ко ка рак те ри стич них обе леж ја ко ја су од ли ко-
ва ла ко му ни стич ки ре жим, а ко ја су има ла из у зет но ве ли ки ути цај 
на Хр ват ску и Ср би ју, као кон сти ту тив не де ло ве Ју го сла ви је. По 
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За ко ше ку, три су кључ на по ља има ла пре су дан ути цај на ства ра ње 
пред у сло ва за тран зи ци ју и тран сфор ма ци ју:

1. од ли ке по ли тич ког си сте ма;
2. струк ту ра ин сти ту ци ја и про бле ми у функ ци о ни са њу фе де-

ра ци је;
3. осо би не и про бле ми еко ном ског си сте ма.12)  
По ли тич ки си стем Ју го сла ви је од 60-их го ди на XX ве ка мо-

же се ока рак те ри са ти као ауто ри тар ни ре жим са огра ни че ним 
дру штве ним плу ра ли змом, у ко јем је моћ би ла по де ље на из ме ђу 
ре пу бли ка (и по кра ји на) и фе де ра ци је. Ле ги тим ност ре жи ма би-
ла је за сно ва на на иде о ло ги ји са мо у пра вља ју ћег со ци ја ли зма и на 
ре во лу ци о нар ном на сле ђу из Дру гог свет ског ра та. Од осни ва ња 
Ју го сла ви је, 1945. го ди не, до ма ја 1980. го ди не, во ђа ре жи ма је био 
Јо сип Броз Ти то, у чи јим је ру ка ма би ла скон цен три са на моћ од лу-
чи ва ња, али ко ји је и сам за се бе пред ста вљао, као во ђа ан ти фа ши-
стич ког по кре та и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, из вор ле ги тим но сти 
си сте ма. На кон ње го ве смр ти, при мар ни циљ ко му ни стич ких ли-
де ра по ста ло је очу ва ње ста ту са qуо, што је нај бо ље од сли ка ва ла 
па ро ла „И по сле Ти та – Ти то!“.

Са ја ча њем ста ту са фе де рал них је ди ни ца – ре пу бли ка, по сте-
пе но је до шло и до ја ча ња ста ту са ауто ном них по кра ји на, Вој во-
ди не и Ко со ва и Ме то хи је, ко је су би ле у са ста ву Ср би је. До но-
ше њем Уста ва из 1974. го ди не, ове две по кра ји не су по ста ле кон-
сти ту тив ни еле мен ти фе де ра ци је, што је под ра зу ме ва ло уво ђе ње 
ви со ког сте пе на ауто но ми је, и до би ја ње пра ва на ре пре зен та ци ју 
на фе де рал ном ни воу. На кон Ти то ве смр ти, с об зи ром на то да је он 
био глав ни ар би тар у по ли тич ким про це си ма, про цес од лу чи ва ња 
по стао је знат но спо ри ји и не по у зда ни ји. Пре ма про фе со ру По ду-
нав цу „ОсновнојезгрополитичкогпореткаубившојЈугославији
чинио јесистемхаризматскевластиихаризматскоглегитими
тета.Овакавтиппоретканосиусебивећемогућностисамора
зарањанегополитичкирежимизаснованинатрадиционалномили
рационалномауторитету.Најосетљивијипроблемсакојимсеовај
типпореткасуочавајестепитањехаризматскогнаслеђаирути
низацијехаризматскогауторитета.Одначинанакојисерешава
јуовадвапроблемауосновиовисиприродаполитичкогпоретка.

12) N. Za ko šek, De moc ra ti za tion, “Sta te-bu il ding and War: The Ca ses of Ser bia and Cro a tia”, 
Democratization, Vol. 15, No. 3/2008, str. 590.
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Анализеовихтиповаполитичкихпоредакапоказујудасумогуће
двијесолуцијерешавањапитањаполитичкогнаслеђа.Прваједа
сеуспостављањеновогхаризматскоглидеразасниванатемељу
правилаикритеријакоје јеустановиосамхаризматскилидеру
сарадњисаприпадницима“харизматскезаједнице”.Овојеслучај
кадахаризматскилидерустановљавапроцедуреполитичкогна
слеђивања.Другајесолуцијакадасâмхаризматскилидеродреди
свогнаследника.Признавањедесигнираногнаследникавршисепо
правилу акламацијом оних који су најмоћнији и најповлашћенији
следбеницилидера(харизматскезаједнице).“13)  Пи та ње ха ри змат-
ског на сле ђа у бив шој Ју го сла ви ји ни је би ло ре ше но. Ти то ни је 
од ре дио се би на след ни ка а ни су по сто ја ле ни про це ду ре и пра ви ла 
ко је би ово пи та ње мо гле успе шно ре ши ти.

То ком апри ла 1981. го ди не, не пу них го ди ну да на на кон Ти то ве 
смр ти, де мон стра ци је Ал ба на ца на Ко со ву су по ка за ле ве ли ко не-
за до вољ ство по сто је ћим фе де рал ним уре ђе њем. Ко сов ски Ал бан-
ци су зах те ва ли да Ко со во по ста не сед ма ју го сло вен ска ре пу бли ка, 
што су од би ле во ђе ју го сло вен ске, а на ро чи то срп ске ко му ни стич-
ке пар ти је.

Рад нич ко са мо у пра вља ње и „со ци ја ли стич ка тр жи шна еко но-
ми ја“14) би ли су глав на ка рак те ри сти ка ју го сло вен ске еко но ми је. 
Глав ни про бле ми с ко ји ма се су о ча ва ла ју го сло вен ска еко но ми ја 
би ли су кон стант ни бу џет ски де фи цит, ви со ка ин фла ци ја, ви со ка 
сто па не за по сле но сти и про бле ма тич на сто па при вред ног ра ста, 
на кон ше зде се тих го ди на XX ве ка. Сви ови не до ста ци су по чет ком 
80-их го ди на, у ком би на ци ји са ви со ким спољ ним ду гом, иза зва ли 
озбиљ ну еко ном ску кри зу. Из не ста бил не ма кро е ко ном ске си ту а-
ци је про ис те кле су две глав не по сле ди це – ве ли ке раз ли ке у ни воу 
раз ви је но сти ре ги о на – ре пу бли ка, и су ко би ме ђу ре пу бли ка ма око 
ре ди стри бу ци је ка пи та ла. Ло ше еко ном ско ста ње до дат но је до ве-
ло у пи та ње ле ги тим ност ко му ни стич ког ре жи ма.

По ред ових оп штих про бле ма ко ји су јед на ко по га ђа ли све фе-
де рал не је ди ни це, сва ка од њих се су о ча ва ла са сво јим се том про-
бле ма. 

У Хр ват ској је по ли тич ка си ту а ци ја би ла за тег ну та још од 
1971. го ди не, ка да је Хр ват ско про ље ће би ло за у ста вље но од стра-

13) М. По ду на вац, 2003, „Пут Ср би је ка нор мал ној др жа ви“,Република, бр. 318-319.
14) Исто, стр. 591.
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не Ти та и дог мат ског де ла хр ват ског ко му ни стич ког ру ко водтсва; 
во ђе овог по кре та из ба че не из Са ве за ко му ни ста Хр ват ске, а не-
ки, од ко јих ће мно ги ус кр сну ти у де ве де се тим, по сла ни у за тво-
ре. Ко му ни стич ка ели та, пред во ђе на при ста ли ца ма „чвр сте ру ке“, 
би ла је за очу ва ње по сто је ћег ста ња и про тив уво ђе ња по ли тич ког 
плу ра ли зма. Је дан од ва жних еле ме на та овог sta tu sa quo би ло је 
очу ва ње јед на ке по де ле мо ћи из ме ђу Хр ва та и Ср ба, на че му се у 
Хр ват ској ин си сти ра ло на кон Дру гог свет ског ра та.

За то вре ме, у Ср би ји се по ја ви ло ве ли ко не за до вољ ство због 
по сто је ћег кон сти ту ци о нал ног ста ту са ре пу бли ке, ње не уну тра-
шње струк ту ре, али и сла бље ња ју го сло вен ске фе де ра ци је. По чет-
ком 80-их ово не за до вољ ство је иза зва ло јав ну ди ску си ју. Па жња 
је би ла усме ре на пре све га на про бле ме Ср ба на Ко со ву, али и на 
на вод ну дис кри ми на ци ју Ср би је у фе де ра ци ји, од но сно, у дру гим 
ре пу бли ка ма. У окви ру Са ве за ко му ни ста Ср би је до шло је до по де-
ле по пи та њу „срп ског на ци о нал ног пи та ња“ на уме ре но, ли бе рал-
но кри ло, и на ра ди кал но, на ци о на ли стич ко и ауто ри тар но.

Дру га по ло ви на 80-их го ди на по ка за ла је да су Ју го сла ви ји по-
треб не те мељ не ре фор ме. Као од го во ри на кри зу ко ја се по ја ви ла 
у пе ри о ду од 1986-1988. го ди не, ја ви ла су се три раз ли чи та гле ди-
шта. Пр во, на ста ло у Сло ве ни ји, под ра зу ме ва ло је уво ђе ње по ли-
тич ког плу ра ли зма, сло бод не из бо ре и не за ви сни ста тус Сло ве ни-
је. Сло ве нач ка фор му ла се по ка за ла успе шном и има ла је зна ча јан 
ути цај на за по чи ња ње де мо кра ти за ци је и sta te bu il ding у Хр ват ској. 
Дру го гле ди ште о тран сфор ма ци ји био је план Сло бо да на Ми ло ше-
ви ћа и срп ског ко му ни стич ког еста бли шмен та. Тре ћа ал тер на ти ва, 
ство ре на на ни воу фе де ра ци је, би ла је еко ном ска ре фор ма ко ју је, 
по чет ком 1989. го ди не, за по чео пред сед ник фе де рал не вла де Ан те 
Мар ко вић. Он је пред ло жио спро во ђе ње при ва ти за ци је, уво ђе ње 
тр жи шних ме ха ни за ма, на кра ју, и по ли тич ког плу ра ли зма. Све то, 
на рав но, у окви ру за јед нич ке др жав не це ли не – Ју го сла ви је. Иако 
је у по чет ку ова ре фор ма би ла успе шна, она ни је ус пе ла да оси гу ра 
мир ну тран сфор ма ци ју фе де ра ци је, јер Мар ко вић и ње го ва вла да 
ни су има ли ефек тив ну кон тро лу над фе де рал ним ор га ни ма си ле, 
ни ти са рад њу три нај ве ће и по ли тич ки и еко ном ски нај моћ ни је ре-
пу бли ке – Ср би је, Хр ват ске и Сло ве ни је. 

По Ла за ру Вр ка ти ћу15)  че ти ри глав на узро ка ра та и рас па да 
СФРЈ су сле де ћа:

15)  Л. Вр ка тић, 2009, Оконзервативнимполитичкимидејама, Но ви Сад
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1. Кон зер ва ти ви зам по бе ђен при ли ком ус по ста вља ња дру ге 
Ју го сла ви је, остао је јак у кру го ви ма ин те лек ту ал не ели те, а по-
вре ме но је до би јао и по ли тич ку по др шку уну тар со ци ја ли стич ког 
по кре та. Та ко ђе, по сто ја ла је од ре ђе на не и жи вље ност на ци ја, ко ја 
је че ка ла тре ну так за оства ре ње сво га ци ља;

2. По др шка ра ту као фак то ру пре ва ге кон зер ва тив не иде је од 
стра не бит них фак то ра ме ђу на род не за јед ни це;

3. Ве ли ка је ве ро ват но ћа да би рат био из бег нут да је у Ју го-
сла ви ји по бе ди ла ли бе рал на иде ја, што не зна чи да у по је ди ним 
де ло ви ма зе мље не би по бе ди ла ауто ри тар на по ли тич ка оп ци ја;

4. У дру гој Ју го сла ви ји је функ ци о ни са ла од ре ђе на вр ста сво-
ји не, ко ја је из не дри ла ме на џер ску еко но ми ју, ко ја се не би мо гла 
уни шти ти без ра та. „Основниузрократајеобликратакојиније
могаодругачијебитиустоличен“16).

ТранзицијаиконсолидацијауХрватској

Про ме на ре жи ма у Хр ват ској би ла је по сле ди ца не ко ли ко упо-
ред них про це са ко ји су се та да де ша ва ли -  ли бе ра ли за ци је ко ја је 
на сту пи ла због сла бље ња ко му ни стич ког ре жи ма; спољ њих при-
ти са ка ко ји су до ла зи ли са фе де рал ног ни воа и из Ср би је; по ја вљи-
ва ња но вих по ли тич ких пар ти ја и гру па, као и њи хо вог по зи ци о-
ни ра ња и по де ла ко је су се ја ви ле у окви ру вла да ју ће ко му ни стич ке 
ели те (на при ста ли це чвр сте ру ке и оне уме ре не). До дат ни под сти-
цај про ме на ма да ли су и раз дро бља ва ње Со вјет ског бло ка и на пре-
до ва ње по ли тич ких ре фор ми у Сло ве ни ји. Ре фор ми стич ко кри ло 
у окви ру Са ве за ко му ни ста Хр ват ске се у де цем бру 1989. го ди не 
из бо ри ло за пр ве сло бод не из бо ре. До еска ла ци је хр ват ског на ци о-
на ли зма до ла зи у то ку из бор не кам па ње, за пар ла мен тар не из бо ре 
пред ви ђе не за мај 1990. го ди не. Са ми из бо ри су иза зва ли про ме ну 
ко му ни стич ког ре жи ма. Из бор на по бе да Хр ват ске де мо крат ске за-
јед ни це (ХДЗ) и при хва та ње по ра за, од стра не Са ве за ко му ни ста 
Хр ват ске - СДП (СКХ-СДП), оси гу ра ли су ми ран и ле га лан пре-
нос вла сти. Но ви устав, усво јен у де цем бру 1990. го ди не (тзв. „бо-
жић ни устав“), ус по ста вио је јак по лу пред сед нич ки си стем, ко ји 
је омо гу ћио но вом пред сед ни ку, др Фра њи Туђ ма ну, да ефек тив но 
од го во ри на ју го сло вен ску кри зу и су ко бе ко ји се ја вља ју у Хр ват-
ској. Кон крет ни раз ло зи за усва ја ње по лу пред сед нич ког си сте ма, 
зва нич на устав но прав на док три на обра зла га ла је сле де ћим ар гу-

16)  Л. Вр ка тић, 2009, Оконзервативнимполитичкимидејама, Но ви Сад, стр. 240.
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мен ти ма17)  – сма тра ло се да по лу пред сед нич ки си стем по ми ру је 
два основ на зах те ва по треб на за успе шно функ ци о ни са ње вла-
сти мо дер не др жа ве: вр ло ви сок сте пен по ли тич ке де мо кра ти је и 
ста бил ност по ли тич ког си сте ма у це ли ни; и тре ћи раз лог је ви ше 
исто риј ског ка рак те ра – сма тра се да је по лу пред сед нич ки си стем 
био при су тан у хр ват ској де мо крат ској тра ди ци ји још од ба на Је-
ла чи ћа. 

Не ки ауто ри су до ка зи ва ли да се у Хр ват ској „након првих
компетитивних изборатијеком1990.развијаопосебантипдр
жавекојијеусебиуједињаваоелементепарламентарне,предсјед
ничкеивладинедржаве“18) . Као при мер, А. Ба чић у свом тек сту 
Устав но уре ђе ње у Ре пу бли ци Хр ват ској (1990-2002), на во ди ана-
ли зу углед не по ли ти ко ло ги ње М. Ка са по вић, ко ја у сво јој ана ли зи 
хр ват ске др жа ве по ла зи од две хи по те зе: (1) хр ват ска др жа ва је на-
чел но устав но од ре ђе на као пар ла мен тар на за ко но дав на др жа ва, и 
(2) устав ним нор ма ма, а на ро чи то по ли тич ком и прав ном прак сом, 
по сто ји мо гућ ност по ја ве „ван ред них за ко но да ва ца“, што у ства ри 
ме ња ка рак тер др жа ве у пот пу но сти.19) 

Јед на од од ли ка но вог ре жи ма би ла је и огор че ност на Ср бе. 
Но ви ре жим од био је сва ку мо гућ ност по де ле вла сти с њи ма и уки-
нуо је при ви ле го ва но пра во ве та срп ској на ци о нал ној ма њи ни, док 
је Хр ват ску де фи ни сао као на ци о нал ну др жа ву Хр ва та.20) Де фи ни-
са ње Хр ват ске као др жа ве хр ват ског на ро да има ло је ве ли ки ути-
цај на функ ци о ни са ње др жав не ад ми ни стра ци је, су до ва, по ли ци је, 
др жав них ме ди ја и дру гих ин сти ту ци ја, јер су пред ност при ли ком 
за по шља ва ња има ли Хр ва ти, док су хр ват ски гра ђа ни срп ске на ци-
о нал но сти би ли дис кри ми ни са ни.

Ова по ли ти ка но вог ре жи ма, у ком би на ци ји са мо би ли за ци јом 
Ср ба, ко ју је ини ци рао ре жим Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, пре ко Срп-
ске де мо крат ске стран ке, про ду би ла је по сто је ћи су коб из ме ђу хр-
ват ских вла сти и срп ске за јед ни це у Хр ват ској. Пред став ни ци Ср-
ба у хр ват ским ин сти ту ци ја ма су се из њих по ву кли, а не ду го за тим 

17) А. Ба чић, 2002, „Устав но уре ђе ње у Ре пу бли ци Хр ват ској (1990-2002)“, у: Између
ауторитаризмаидемократије–Србија,ЦрнаГора,Хрватска,томI, Бе о град, стр. 
59.

18) Ци ти ра но пре ма: А. Ба чић, 2002, „Устав но уре ђе ње у Ре пу бли ци Хр ват ској (1990-
2002)“, у: Измеђуауторитаризмаидемократије–Србија,ЦрнаГора,Хрватска,том
I, Бе о град, стр. 59.

19) Исто.
20) N. Zakošek, 2008, Democratization, State-building and War: The Cases of Serbia and Croa-

tia, Democratization, Vol. 15, No. 3, str. 598.
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до шло је до ору жа них су ко ба. Из би ја њем ору жа них су ко ба „срп ско 
пи та ње“ пре ста ло је да бу де де мо крат ско пи та ње и по ста ло је пи-
та ње хр ват ске др жав но сти. По бу ње ни Ср би тра жи ли су да Хр ват-
ска оста не у са ста ву Ју го сла ви је, или ће у про тив ном тра жи ти от-
це пље ње од Хр ват ске. С об зи ром на то да пред став ни ци хр ват ске 
др жа ве ни су при ста ли на то, до шло је до из би ја ња ра та у ав гу сту 
1991. го ди не. Од го вор ХДЗ ре жи ма на из би ја ње ра та би ло је ус-
по ста вља ње ви ше пар тиј ске „вла де де мо крат ског је дин ства“21) ко ја 
је укљу чи ва ла пред став ни ке свих пар ла мен тар них пар ти ја, осим 
срп ских. Но, жи вот ни век ове вла де ни је био дуг – до ван ред них 
пар ла мен тар них и пред сед нич ких из бо ра до шло је већ у ав гу сту 
1992. го ди не. На кон ве ћин ски до би је них пар ла мен тар них из бо ра, 
и на кон што је пред сед ник стран ке по стао пред сед ник ре пу бли-
ке, са при зна њем не за ви сно сти од стра не ме ђу на род не за јед ни це 
и ус по ста вља њем основ них др жав них ин сти ту ци ја, ХДЗ је по стао 
пре до ми нант на пар ти ја ко ја је свој по ли тич ки мо но пол ко ри сти ла 
да мар ги на ли зу је опо зи ци ју и огра ни чи кри ти ци зам упу ћен ре жи-
му. Рат ни су ко би су по тра ја ли до хр ват ске вој но-ре дар стве не ак ци-
је „Олу ја“ у ав гу сту 1995. го ди не, чи ја је по сле ди ца би ло ма сов но 
из ме шта ње/про те ри ва ње Ср ба са про сто ра Хр ват ске. 

Зна чај ну уло гу у про ме ни ре жи ма имао је про је кат из рад ње 
др жа ве. Пр во бит но, хр ват ске вла сти ни су зна ле хо ће ли би ти мо-
гу ће до би ја ње не за ви сно сти због сло же них ме ђу на род них од но са, 
па је кон фе де рал но пре о бли ко ва ње Ју го сла ви је по ста ло јед на од 
оп ци ја. По зи ти ван став ме ђу на род не за јед ни це пре ма не за ви сно-
сти Хр ват ске по ја вио се на кон рас па да Со вјет ског Са ве за, као и 
ка да је по стао из ве стан рас пад Ју го сла ви је. Су ве ре ност Хр ват ске 
про гла ше на је на це лој ње ној те ри то ри ји, у окви ри ма по сто је ћих 
гра ни ца. Сло бо дан Ми ло ше вић и Ср би из Хр ват ске ис ти ца ли су 
да гра ни це ни су ва жне и да су на ци о нал не за јед ни це ду жне, те да 
има ју пра во, да са ме од лу чу ју о свом ста ту су. Ни је по сто јао ја сан 
план ка ко би се ус по ста ви ле но ве гра ни це јер је ве ћи на те ри то ри ја 
за у зе тих од стра не Ср ба из Хр ват ске има ла ме шо ви ту на ци о нал ну 
струк ту ру, где су Ср би углав ном има ли ста тус ве ћин ског ста нов-
ни штва. Хр ват ска је ме ђу на род но при зна та као не за ви сна др жа-
ва у ја ну а ру 1992. го ди не, али су ефек тив ну кон тро лу на тре ћи ни 
ње не те ри то ри је има ли по бу ње ни Ср би и Ју го сло вен ска На род на 
Ар ми ја (ЈНА). Ми ров не сна ге Ује ди ње них на ци ја (УН ПРО ФОР) 

21) N. Zakošek, 2002, PolitičkisustavHrvatske,  Zagreb, str. 33.
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ушле су у Хр ват ску у фе бру а ру 1992. го ди не да би спре чи ле да ље 
ору жа не су ко бе.  

Дру га зна чај на пре пре ка у про це су из град ње хр ват ске др жа ве 
(sta te bu il ding) би ла је „тај на аген да“22) . „Тај на аген да“ пред ста вља 
Туђ ма нов план са рад ње са Ср би јом у по де ли Бо сне и Хер це го ви не, 
ко ји су по др жа ва ле ек трем но на ци о на ли стич ке и чвр сте Туђ ма но-
ве при ста ли це и се це си о ни стич ки ори јен ти са ни бо сан ско-хер це го-
вач ки хр ват ски ли де ри. Да би оства ри ли овај план, хр ват ски се це-
си о ни сти су осно ва ли по себ ну хр ват ску те ри то ри јал ну је ди ни цу, 
по угле ду на оне ко је су осно ва ли Ср би из Хр ват ске, на те ри то ри ји 
Хр ват ске. Све ово до ве ло је до из би ја ња ра та из ме ђу бо сан ско-хер-
це го вач ких Хр ва та и бо сан ске вој ске у ок то бру 1992. го ди не. Туђ-
ма нов план о по де ли Бо сне и Хер це го ви не по чео је да угро жа ва 
те ри то ри јал ни ин те гри тет и при зна ње ста ту са qуо из ме ђу ју го сло-
вен ских ре пу бли ка. Овом пла ну се су прот ста вио ши ро ки спек тар 
по ли тич ких пар ти ја и фрак ци ја, чак и ма њин ска гру па у са мом 
ХДЗ-у, ко ја је пре ти ла да ће по це па ти пар ти ју. Ко нач но, Туђ ман је 
по пу стио под при ти ском ме ђу на род не за јед ни це и по стиг нут је до-
го вор у фе бру а ру 1994. го ди не. Хр ват ска те ри то ри јал на је ди ни ца 
на про сто ру БиХ је ре ин те гри са на у бо сан ско-хер це го вач ку фе де-
ра ци ју и по ста ла је је дан од ен ти те та у Бо сни и Хер це го ви ни, ко ји 
су осно ва ни на кон пот пи си ва ња Деј тон ског спо ра зу ма.

На кон што је пре пре ка у ви ду „тај не аген де“ у про це су из-
град ње хр ват ске др жа ве пре ва зи ђе на, Хр ват ска је би ла у ста њу да 
оства ри свој глав ни циљ – сло ми ла је от пор по бу ње них Ср ба на 
сво јој те ри то ри ји и по вра ти ла свој те ри то ри јал ни ин те гри тет. По-
след ња те ри то ри ја ко ја је би ла под упра вом по бу ње них Ср ба би ла 
је Ис точ на Сла во ни ја, ко ја је мир ним пу тем вра ће на под упра ву 
Ре пу бли ке Хр ват ске, у ја ну а ру 1998. го ди не. На кон што је Хр ват-
ска по вра ти ла кон тро лу над це лом сво јом те ри то ри јом, пред став-
ни ци хр ват ских Ср ба по ста ли су по но во са став ни део хр ват ског 
по ли тич ког жи во та. Ме ђу тим, по сле ди це рат них су ко ба су би ле 
та кве да се број Ср ба у Хр ват ској дра стич но сма њио – са 12,2% на 
4,5%23) . Да нас Ср би у Хр ват ској има ју ста тус на ци о нал не ма њи не 
чи ја су пра ва за шти ће на Уста вом РХ.

22) N. Za ko šek, 2008, De moc ra ti za tion, Sta te-bu il ding and War: The Ca ses of Ser bia and Cro a-
tia, De moc ra ti za tion, Vol. 15, No. 3, str. 598.

23) N. Za ko šek, “De moc ra ti za tion, Sta te-bu il ding and War: The Ca ses of Ser bia and Cro a tia”, 
Democratization, Vol. 15, No. 3/2008, str. 599.



- 238 -

ТРАНЗИЦИОНИИКОНСОЛИДАЦИОНИПРОЦЕСИ...НиколинаМатијевић

Глав ни ак те ри у про ме ни ре жи ма, про це су из град ње др жа ве 
(sta te bu il ding-u) и ра ту би ли су: 

- ре фор ми са ни ко му ни сти ко ји су се из Са ве за ко му ни ста Хр-
ват ске (СКХ) тран сфор ми са ли у Со ци јал де мо крат ску пар-
ти ју Хр ват ске (СДП);

- Хр ват ска де мо крат ска за јед ни ца (ХДЗ) пред во ђе на пред сед-
ни ком Фра њом Туђ ма ном ко ја је осво ји ла пр ве ви ше пар тиј-
ске из бо ре и за по че ла тран зи ци ју у Хр ват ској. Ова пар ти ја 
је би ла до ми нант на на по ли тич кој сце ни Хр ват ске то ком 90-
их го ди на као глав ни кре а тор хр ват ске уну тра шње и спољ не 
по ли ти ке. Њен про грам је пред ност да вао пи та њу из град ње 
хр ват ске на ци о нал не др жа ве;

- гру па ма њих цен три стич ких пар ти ја (ле во и де сно од цен-
тра) је има ла из у зет но ва жну уло гу за хва љу ју ћи ко а ли ци о-
ном по тен ци ја лу. Оне су би ле ва жне у хе ге мо ни ји ХДЗ-а али 
и на кон ње го ве сме не 2000. ка да су по ста ле ва жан парт нер 
СДП-а као нај ве ће опо зи ци о не пар ти је;

- Срп ска де мо крат ска стран ка (СДС) би ла је по ли тич ка ор-
га ни за ци ја ко је је пред во ди ла по бу ну Ср ба у Хр ват ској. На 
по чет ку свог де ло ва ња би ла је отво ре на за пре го во ре са хр-
ват ским вла сти ма али је ње ног пр вог ли де ра, Јо ва на Ра шко-
ви ћа, Ми ло ше вић сме нио и на ње го во ме сто по ста вио ра-
ди кал ни јег ло кал ног по ли ти ча ра, Ми ла на Ба би ћа. Пар ти ја 
је убр зо про гла ше на не у став ном и не ста ла је са по ли тич ке 
сце не 1995. го ди не (са па дом Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не). 
Пре о ста ле Ср бе у Хр ват ској да нас пред ста вља Са мо стал на 
де мо крат ска срп ска стран ка (СДСС), Во ји сла ва Ста ни ми ро-
ви ћа, те кров на ор га ни за ци ја Ср ба у Хр ват ској, Срп ско на-
ци о нал но Ви је ће, ко јем је на че лу др Ми ло рад Пу по вац.

Пар тиј ски си стем Хр ват ске про шао је до са да кроз три фа-
зе свог раз во ја. Пар ти је ко је су се по ја ви ле у пре ла зном пе ри о ду 
1990-1992. и да нас до ми ни ра ју по ли тич ким си сте мом. Пр ви из бо-
ри 1990. го ди не ство ри ли су би по ла ран пар тиј ски си стем ко ји се 
на кон 1992. го ди не тран сфор ми сао у си стем са пре до ми нант ном 
пар ти јом (ми сли се на ХДЗ) да би се на кон из бо ра 2000. го ди не 
ста би ли зо вао као си стем уме ре ног плу ра ли зма. Пар ла мен тар ни 
из бо ри 2000. го ди не зна чи ли су пре крет ни цу у по ли тич ком жи во ту 
РХ – на кон де сет го ди на до ми ни ра ња на по ли тич кој сце ни, ХДЗ је 
рла тив но мир но од сту пио с вла сти, пре пу шта ју ћи во ђе ње др жа ве 
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до та да шњој опо зи ци ји, пред во ђе ној СДП-ом, Иви це Ра ча на.. Је дан 
од пр вих за да та ка но вих вла сти би ла је из ме на устав них од ред би 
ко је су се од но си ле на пред сед нич ка овла шће ња – из ме не су до ве ле 
до уки да ња по лу пред сед нич ког си сте ма.24) 

ТранзицијаиконсолидацијауСрбији

На са мом по чет ку ће мо на по ме ну ти да се про ме на ре жи ма у 
Ср би ји од ви ја ла као тран сфор ма ци ја без де мо кра ти је, као „ауто ри-
тар на ин во лу ци ја“25)  по ли тич ког си сте ма. Тран сфор ма ци ја у Ср-
би ји је по че ла пу чем у окви ру Са ве за ко му ни ста Ср би је, чи ме је 
раз ре шен уну тра шњи су коб ко ји је по сто јао из ме ђу уме ре не стру је 
и при ста ли ца тзв. чвр сте ру ке. У је сен 1987. го ди не, пред став ник 
чвр сто ру ка ша, Сло бо дан Ми ло ше вић, по бе дио је сво је уну тар пар-
тиј ске уме ре не про тив ни ке и ус по ста вио но ви по ли тич ки курс.26)  
Део ус по ста вља ња но вог по ли тич ког кур са би ло је и на пу шта ње 
по сто је ћих пра ви ла игре и ус по ста вља ње са мо во ље во ђе. Ко ри сте-
ћи се не за до вољ ством ко је је по сто ја ло у ве зи са си ту а ци јом на Ко-
со ву, Ми ло ше вић је осно вао ма сов ни на ци о на ли стич ки по крет тзв. 
„ан ти би ро крат ске ре во лу ци је“ ко ја се ма ни фе сто ва ла ма сов ним 
оку пља њи ма и де мон стра ци ја ма. У не ко ли ко при ли ка број оку-
пље них љу ди је пре ла зио број од ви ше сто ти на хи ља да оку пље них. 
По треб но је на по ме ну ти да су ови ску по ви би ли на ци о на ли стич ки 
мо ти ви са ни и да, углав ном, ни су има ли ве зе са еко ном ском и со-
ци јал ном кри зом ко ја је објек тив но по сто ја ла. На кон па да ко му ни-
зма у Ис точ ној Евро пи и сло бод них из бо ра у че ти ри ју го сло вен ске 
ре пу бли ке, уво ђе ње ви ше пар тиј ског си сте ма у Ср би ји је по ста ло 
не из бе жно. За Ми ло ше ви ћа ово ни је био иза зов, он је још увек 
ужи вао ве ли ку по пу лар ност код гра ђа на, те је са из ве сном ла ко ћом 
је по бе дио на пред сед нич ким из бо ри ма, док је ње го ва по ли тич ка 
пар ти ја мо ра ла да се слу жи мно гим не до зво ље ним ства ри ма да би 
по бе ди ла на пар ла мен тар ним из бо ри ма у де цем бру 1990. го ди не.

Да би раз у ме ли ка ко је бло ки ран про цес де мо кра ти за ци је у Ср-
би ји, мо ра мо се освр ну ти на про цес из град ње др жа ве ко ји је Ми-
ло ше вић по ку ша вао да спро ве де. Па ра док сал но је да ни је по сто-

24) N. Za ko šek, 2002,PolitičkisustavHrvatske,  Za greb, str. 115.
25) Прим. превод аутора текста, према: N. Zakošek, «Democratization, State-building and 

War: The Cases of Serbia and Croatia», Democratization, Vol. 15, No. 3/2008, str. 593.
26) Ви ди: С. Ђу кић, 1992, Какоседогодиовођа, Бе о град; Д. Ра до са вље вић, 2001, Елитеи

трансформација, Но ви Сад;  N. Vla di sa vlje vic, 2008,Serbia’sAntibureaucraticRevolu
tion:Milosevic,theFallofCommunismandNationalistMobilization, Lon don.
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јао ја сан план, али је Ми ло ше вић био у ста њу да про бу ди срп ски 
на ци о на ли зам и по стиг не ле ги тим ност, ко ри сте ћи оп шту фор му лу 
„сви Ср би у јед ној др жа ви“. То је ин ди рект но зна чи ло да Ср би ја 
не при хва та ни мо гу ће кон фе де рал но уре ђе ње др жа ве, ни те ри то-
ри јал ни ста тус qуо по пи та њу гра ни ца, уко ли ко до ђе до рас па да 
Ју го сла ви је. По сле ди ца ово га би ло је стал но при ла го ђа ва ње но во-
на ста лим си ту а ци ја ма, ства ра ју ћи при том че ти ри раз ли чи та ци ља 
из град ње др жа ве, ко ја се мо гу иден ти фи ко ва ти у пе ри о ду од 1987. 
до 1999. го ди не.

Пр во бит ни циљ би ла је кон сти ту ци о нал на и по ли тич ка уни фи-
ка ци ја Ср би је, пра ће на знат ним ли ми ти ра њем ауто ном них ста ту са 
Вој во ди не и Ко со ва и Ме то хи је27).  Овај циљ је оства рен већ 1989. 
го ди не. Исто вре ме но, Ми ло ше вић је по ку шао да на мет не цен тра-
ли за ци ју Ју го сла ви је, та ко да Ср би ја за у зме до ми нант ну по зи ци ју. 
Да би оства рио сво је ци ље ве, ком би но вао је ре пре си ју (Ко со во), 
ко му ни стич ке ин сти ту ци је на ни воу фе де ра ци је и по ли тич ки ути-
цај ко ји је оства ри вао ор га ни зо ва њем ма сов них про те ста и по пу ли-
стич ком мо би ли за ци јом Ср ба, у, и ван Ср би је. Кра јем овог пе ри о да 
(од ма ја 1990. до ју на 1991. го ди не), са ко ман дом Ју го сло вен ске 
на род не ар ми је (ЈНА) по ку шао је да уве де ван ред но ста ње и ус по-
ста ви пре ла зни вој ни ре жим, ка ко би на мет нуо „срп ско“ ре ше ње. 
По ку шај је за вр шио до ста не у спе шно.

На кон што је по ста ло из ве сно да се не мо же спре чи ти про гла-
ше ње не за ви сно сти Сло ве ни је и Хр ват ске, стра те ги ја Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа се из по ли тич ке про ме ни ла у рат ну. На кон крат ког 
ра та и по вла че ња ЈНА из Сло ве ни је (јун - јул 1991. го ди не) стра-
те ги ја „сви Ср би у јед ној др жа ви“ је би ла од ре ђе на као сред ство 
за очу ва ње Ју го сла ви је под кон тро лом Ср би је. Глав на уло га би ла 
је до де ље на ЈНА, ко ја је има ла по др шку на о ру жа них срп ских по-
бу ње ни ка у Хр ват ској и па ра ми ли тар них је ди ни ца из Ср би је. Про-
кла мо ва ни циљ је био по ра зи ти хр ват ске вла сти и од ре ди ти но ве 
гра ни це из ме ђу Хр ват ске и остат ка Ју го сла ви је. Оче ки ва ло се да 
ће БиХ и Ма ке до ни ја оста ти у са ста ву Ју го сла ви је и да се не ће усу-
ди ти су прот ста ви ти Ми ло ше ви ћу и ЈНА, јер ни су има ле вој ску и 
не до ста ја ла им је ме ђу на род на по др шка. 

27) Иако су ауто ном на пра ва Вој во ди не и Ко со ва би ла знат но де ро ги ра на, из вр ло праг ма-
тич них раз ло га, Ми ло ше вић је ис ко ри стио пра во да по кра ји не бу ду пред ста вље не на 
ни воу фе де ра ци је, та ко да је кон тро лом из бо ра по кра јин ских пред став ни ка имао три 
гла са у фе де рал ном пред сед ни штву, а са гла сом цр но гор ског пред став ни ка имао је че-
ти ри гла са.
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Ме ђу тим, и овај сце на рио је про шао не слав но, јер су Сло ве ни-
ја и Хр ват ска убр зо при зна те као не за ви сне др жа ве, у ја ну а ру 1992. 
го ди не. На кон њи хо вог ме ђу на род ног при зна ња, Ми ло ше вић је са 
хр ват ским Ср би ма од лу чио да „очи сти“ срп ску те ри то ри ју дуж де-
мар ка ци о них ли ни ја у Хр ват ској, ко је би ка сни је мо гле би ти „ам-
пу ти ра не“ и при по је не остат ку Ју го сла ви је. На кон ре фе рен ду ма за 
не за ви сност у БиХ (фе бру ар-март 1992. го ди не) иста стра те ги ја је 
при ме ње на и у овој ре пу бли ци. Рат је на те ри то ри ји БиХ тра јао до 
но вем бра 1995. го ди не. Сна ге бо сан ско-хер це го вач ких Ср ба има ле 
су на рас по ла га њу ар се нал ЈНА и по др шку Ср би је. Циљ им је био 
за у зе ти и „очи сти ти“ што ви ше те ри то ри је. Ко нач ни циљ је био да 
се све те ри то ри је под кон тро лом Ср ба при по је ју го сло вен ској фе-
де ра ци ји, са чи ње ној од Ср би је и Цр не Го ре, као за себ не ре пу бли ке 
или као срп ске по кра ји не.

На кон што су офан зи ве хр ват ске вој ске и по ли ци је успе шно 
спро ве де не у ма ју („Бље сак“) и ав гу сту („Олу ја“) 1995. го ди не, чи-
та ва те ри то ри ја ко ја је би ла под кон тро лом хр ват ских Ср ба, вра ће-
на је под кон тро лу хр ват ских вла сти. Бо шњач ко–хр ват ска офан зи-
ва у БиХ, спро ве де на је у је сен 1995. го ди не уз по др шку ва зду шних 
на па да НА ТО сна га. По сле ди ца ове ак ци је би ло је пот пи си ва ње 
Деј тон ског спо ра зу ма, ко ји је Ср би ма у Бо сни омо гу ћио осни ва-
ње ауто ном не за јед ни це, Ре пу бли ке Срп ске, у окви ру сла бе, и под 
ме ђу на род ним про тек то ра том, Фе де ра ци је БиХ, али је исто вре ме-
но оне мо гу ћио оства ре ње кон цеп та „Ве ли ке Ср би је“. На кон до жи-
вље них не у спе ха у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни, Ми ло ше вић 
се окре нуо пре о ста лим state building пи та њи ма. Са вез са Цр ном 
Го ром мо рао се са чу ва ти упр кос ра сту ћим су ве ре ни стич ким те-
жња ма у Цр ној Го ри. На Ко со ву је био од лу чан да одр жи срп ски 
су ве ре ни тет по сва ку це ну. На кон што су ко сов ски Ал бан ци од у-
ста ли од па сив ног от по ра и по че ли да во де ге рил ски рат, Ми ло-
ше вић је по чео да спро во ди „ко нач но ре ше ње“. Ак ци ја оп се жног 
исе ља ва ња ко сов ских Ал ба на ца при пре ма на је то ком 1998. го ди не, 
а спро во ђе на 1999. го ди не то ком НА ТО бом бар до ва ња Ср би је, у 
пе ри о ду март – јун 1999. го ди не. За цр та ни ци ље ви ве за ни за Цр ну 
Го ру и Ко со во ни су оства ре ни. Цр на Го ра се опре де ли ла за не за ви-
сност у ма ју 2006. го ди не, а Ко со во је 1999. го ди не ста вље но под 
кон тро лу Ује ди ње них на ци ја, на осно ву Ре зо лу ци је Са ве та без бед-
но сти УН, 1244. 

Јед на од спе ци фич но сти срп ског пла на из град ње др жа ве би-
ло је по сто ја ње Ср би је као де ла ју го сло вен ске фе де ра ци је. То је 
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под ра зу ме ва ло по сто ја ње фе де рал ног ни воа ин сти ту ци ја ко је су, 
defacto, би ле под кон тро лом Ср би је. То ком по чет не фа зе, до ле та 
1991. го ди не, не ке од фе де рал них ин сти ту ци ја ужи ва ле су ауто но-
ми ју (са ве зно пред сед ни штво, са ве зна вла да, ЈНА). На кон из би-
ја ња ра та у Хр ват ској оне су све де не на ору ђа ко ји ма се ко ри стио 
Ми ло ше вић у спро во ђе њу сво јих пла но ва. У апри лу 1992. го ди не, 
кр ње са ве зне ин сти ту ци је су за не ма ре не и осно ва на је но ва са ве-
зна др жа ва – Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја. До ми нан та лич ност 
но вог по ли тич ког си сте ма био је Ми ло ше вић. Цр на Го ра, ко ја је 
уз Ср би ју чи ни ла но ву са ве зну др жа ву, већ се 1997. го ди не по че ла 
дис тан ци ра ти од СР Ју го сла ви је и Ср би је. Но ва тран сфор ма ци ја 
усле ди ла је у фе бру а ру 2003. го ди не, ка да је ус по ста вље на Др жав-
на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра. Њен жи вот ни век је тра јао до 
ма ја 2006. ка да је Цр на Го ра, пу тем ре фе рен ду ма, про гла си ла не-
за ви сност.

Про ме не ре жи ма, из град ња др жа ве и рат би ли су под ути ца јем 
че ти ри ти па уче сни ка:

1. ко му ни стич ку ели ту пред ста вља ли су Ми ло ше вић и ње го ва 
стран ка, Са вез ко му ни ста Ср би је (СКС), ко ја се ка сни је тран сфор-
ми са ла у Со ци ја ли стич ку пар ти ју Ср би је (СПС). СПС је за др жа ла 
мо ди фи ко ва ну ко му ни стич ку иде о ло ги ју, ко ја је би ла пот кре пље на 
ја ком до зом срп ског на ци о на ли зма. Пар ти ја се за ла га ла за очу ва-
ње ин сти ту ци је др жав не сво ји не пру жа ју ћи от пор при ва ти за ци ји и 
тр жи шним ре фор ма ма. Струк ту ра мо ћи у пар ти ји би ла је у пот пу-
но сти при ла го ђе на ли де ру стран ке, Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу; 

2. ма сов ни на ци о на ли стич ки по крет, 1988-1990. го ди не, на-
стао је мо би ли за ци јом ко сов ских Ср ба, ко ји су по др жа ле не ка 
удру же ња ин те лек ту а ла ца, пре свих Удру же ње књи жев ни ка Ср би-
је и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, че му се при дру жи ла и 
Срп ска пра во слав на цр ква28). Од са мог по чет ка овим по кре том је 
упра вљао Ми ло ше вић. На кон 1990. го ди не по крет је пре стао да 
по сто ји - де ли мич но је ин те гри сан у СПС, јед ним де лом у пар ти је 
са те ли те СПС-а, а де ли мич но и у тај не струк ту ре ре жи ма, ор га ни-
зо ва не за по тре бе во ђе ња ра та;

3. цен три стич ку опо зи ци ју је чи ни ло не ко ли ко пар ти ја ко је су 
се, сва ка у раз ли чи тој ме ри, за ла га ле за спро во ђе ње срп ског на ци о-
нал ног про гра ма. Ове пар ти је ба ви ле су се углав ном кри ти ко ва њем 
ан ти де мо крат ског ка рак те ра ре жи ма али су и по др жа ва ле ње гов 

28)  Д. Ра до са вље вић, 2001, Елитеитрансформација, Но ви Сад, стр. 67
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state building про грам. Ипак, по сто ја ле су ан ти на ци о на ли стич ке 
стран ке и не вла ди не ор га ни за ци је ко је су би ле пра ва опо зи ци ја ре-
жи му; и,

4. ко манд на ели та ЈНА је би ла не за ви сан фак тор у пр вој фа зи 
раз во ја (1987-1991. го ди не) и има ла је зна чај ну функ ци ју у за по чи-
ња њу вој них су ко ба. Вој ни врх већ је скло пио пакт са Ми ло ше ви-
ћем кра јем 80-их и ко ор ди ни рао је сво је ак ци је с ње го вим пла но-
ви ма. То ком 1992. го ди не, ЈНА је ре ор га ни зо ва на и пре и ме но ва на 
у Вој ску Ју го сла ви је, са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем, као defacto, 
вр хов ним ко ман дан том на че лу.

Ка рак те ри сти ке по ли тич ког си сте ма би ле су у ве ли кој ме ри 
од ре ђе не осо би на ма пар тиј ског си сте ма ко ји је по сто јао у Ср би ји 
то ком 90-их го ди на. На кон пр вих сло бод них из бо ра 1990. го ди не, 
ка да је СПС, за хва љу ју ћи и ве о ма до бро иза бра ном ве ћин ском из-
бор ном си сте му29), са ве ли ком ла ко ћом осво ји ла ви ше од ¾ ме ста 
у пар ла мен ту, де ло ва ло је да ће Ми ло ше вић ус по ста ви ти пре до-
ми нант ну по зи ци ју у пар тиј ском си сте му. Ме ђу тим, ло ши ре зул-
та ти ње го вих пла но ва као по сле ди цу су има ли ја ча ње екс трем не 
де сни це (Срп ске ра ди кал не стран ке, са Во ји сла вом Ше ше љем на 
че лу). Од 1992. го ди не, ан ти де мо крат ски екс тре ми ле ви це (СПС) и 
де сни це (СРС) оства ри ва ли су успе шну са рад њу и до ми ни ра ли су 
по ли тич ким и пар тиј ским си сте мом. Цен три стич ке пар ти је су гур-
ну те у стра ну, за хва љу ју ћи ова квом раз во ју до га ђа ја, али за хва љу-
ју ћи и сво јој фраг мен та ци ји и не је дин ству. Де мо крат ске про ме не, 
до ко јих је до шло у ок то бру 2000. го ди не, СПС су мар ги на ли зо ва ле 
и ско ро по ти сну ле са по ли тич ке сце не. До ова квог раз во ја си ту а-
ци је до шло је и због из ру че ња ње ног ли де ра Ха шком три бу на лу за 
рат не зло чи не по чи ње не на про сто ру бив ше СФРЈ, у ју ну 2001. го-
ди не. Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС) и на кон ових про ме на оста-
ла је нај ма сов ни ја и нај ја ча по ли тич ка пар ти ја у Ср би ји.30)

Пр ву фа зу вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа (до 1996. го ди-
не) мо же мо опи са ти као ли бе ра ли зо ва ни ауто ри тар ни ре жим ко ји 
је то ле ри сао опо зи ци ју док је ужи вао ши ро ку на род ну по др шку31). 

29) Та да је СПС са по др шком не што ве ћом од 40% би ра ча имао 194 по сла ни ка од мо гу ћих 
250 у пар ла мен ту Ср би је.

30) Срп ска ра ди кал на стран ка се по де ли ла 2008. го ди не та ко што је део ње них чла но ва 
не за до во љан ан ти е вроп ском по ли ти ком свог во ђе, Во ји сла ва Ше ше ља, осно вао но ву 
пар ти ју – Срп ску на пред ну стран ку, са То ми сла вом Ни ко ли ћем на че лу.

31) N. Za ko šek, “De moc ra ti za tion, Sta te-bu il ding and War: The Ca ses of Ser bia and Cro a tia”, 
Democratization, Vol. 15, No. 3/2008.
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Про паст екс пан зи о ни стич ке по ли ти ке као и еко ном ске санк ци је 
ко је су на мет ну те Ср би ји иза зва ле су ве ли ко не за до вољ ство код 
гра ђа на, што је иза зва ло на гли пад ле ги тим но сти ре жи ма. На кон 
1996. го ди не, да би се одр жао на вла сти, ре жим је по ве ћао ре пре-
си ју над гра ђа ни ма и раз вио осо би не „це за ри стич ке ле гу ре“32). 
Основ на ка рак те ри сти ка це за ри зма је фор ма пер со на ли зо ва не вла-
сти ко ја се осла ња на пле би сци тар ни тип по др шке. Це за ри зам је 
увек пра ћен ра за ра њем кон сти ту ци о на ли зма и мо же се де фи ни са-
ти као на ро чи та вр ста ти ра ни је. Јед на од ва жних ње го вих осо би на 
је уни шта ва ње јав ног по ља и по ли тич ке јав но сти без ко је чо век као 
је дин ка не мо же ре а ли зо ва ти свој по ли тич ки иден ти тет.33) Си ту а-
ци ја се до дат но по гор ша ла ра том на Ко со ву (и за Ко со во), ко ји је 
као по сле ди цу имао бом бар до ва ње Ср би је од стра не НА ТО сна га. 
Ле ги тим ност ре жи ма је за па ла у кри зу то ком 2000. го ди не, ка да се 
срп ска опо зи ци ја ује ди ни ла и пред ста ви ла за јед нич ког кан ди да та 
за пред сед нич ке из бо ре, на са ве зном ни воу вла сти (СРЈ), за ка за-
не за сеп тем бар исте го ди не. На из бо ри ма је по бе дио опо зи циј ски 
кан ди дат, др Во ји слав Ко шту ни ца. Ка да је Ми ло ше вић по ку шао да 
по ни шти из бо ре до шло је до де мон стра ци ја, ко је су се спон та но 
тран сфор ми са ле у де мо крат ску ре во лу ци ју. Ван ред ни пар ла мен-
тар ни из бо ри у Ср би ји, у де цем бру 2000. го ди не, по твр ди ли су по-
бе ду опо зи ци је и ус по ста ви ли де мо крат ску ве ћи ну у пар ла мен ту, 
до вољ ну за устав не про ме не и, прет по ста вља ни рас кид са ми ло-
ше ви ћев ским прин ци пи ма ор га ни за ци је др жа ве и дру штва.. По сле 
мно го го ди на бор бе за де мо кра ти ју, пе то ок то бар ска ре во лу ци ја се 
де си ла у Ср би ји, а ње на је по сле ди ца би ло осло ба ђа ње (СР)Ју го-
сла ви је од јед ног ло шег ре жи ма.34)

Иако је био јед на од нај бит ни јих та ча ка у про гра ми-
ма по ли тич ких ак те ра, озна чен као по тре ба ра ди кал ног дис-
кон ти ну и те та са прет ход ним ре жи мом и ње го вим на сле ђем, 
устав Ср би је је до не сен тек 2006. го ди не. До не шен на про-

32) „То кви ло ва опо ме на да сву да где се ти по ви пред мо дер них ауто но ми ја ни су пре о бли-
ко ва ли у мо дер не фор ме ци вил ног дру штва,, има мо ра ђа ње но вих ти по ва ти ра ни ја и 
ма лих ти ра на.......Це за ри стич ка ле гу ра у Ср би ји, ко ја го то во де це ни ју „ја ше“ на гр ба чи 
ово га дру штва , ни кла је упра во на струк тур ном де фи ци ту ли бе рал не тра ди ци је.“ М. 
По ду на вац, пре ма Д. Ра до са вље вић, 2001,Елитеитрансформација, Но ви Сад, стр. 
117.

33) Пре ма: М. По ду на вац, 2003, „Пут Ср би је ка нор мал ној др жа ви“, Република, бр. 318-
319.

34) Н. Ди ми три је вић, 2002, „Устав на де мо кра ти ја за Ју го сла ви ју: из ме ђу ре фор ме и ре-
во лу ци је“, у: Измеђуауторитаризмаидемократије–Србија,ЦрнаГора,Хрватска,
томI, Бе о град, стр.35 
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бле ма ти чан на чин, на осно ву тај ног до го во ра нај моћ ни јих 
по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих ли де ра – ДСС, СРС и ДС, овај 
је нај ви ши по ли тич ки и прав ни акт Ср би је, ма ло ко га за до во-
љио. Мно ги ана ли ти ча ри су у вре ме до но ше ња, као и на кон 
усва ја ња истог, ус твр ди ли да Устав Ср би је из 2006. го ди не 
ни је дао оче ки ва не ре зул та те. Ми шље ње Ми ла на По ду нав ца, 
је да је у пр вих го ди ну да на на кон ре во лу ци је про пу ште на 
шан са да се ре во лу ци о нар ни дух ок то бар ских про ме на ма-
те ри ја ли зу је у фор ми но вог дру штве ног уго во ра, од но сно 
уста ва35).  Овом ста ву су бли ске и оце не Не на да Ди ми три је-
ви ћа, Алек сан дра Мол на ра, Алек сан дра Фи ре, Ма ри ја не Пај-
ван чић, али и мно го број них уче сни ка у по ли тич ком жи во ту, 
би ло оних из пар ти ја на вла сти, или из опо зи ци је, као и из 
ре до ва гра ђан ског дру штва, из стру ков них и дру гих ор га ни-
за ци ја. Из гле да да у по ли тич ком и јав ном жи во ту у Ср би ји 
по сто ји са мо јед но пи та ње, са ко јим се сла же огром на ве ћи на 
уче сни ка – Устав Ре пу бли ке Ср би је је ну жно ме ња ти, ско ро 
у свим де ло ви ма! 

***

Бур ни XX век за вр шио је рас па дом јед не зна чај не др жа ве у 
Ју го и сточ ној Евро пи – Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је. Но ви ми ле ни јум је уме сто са јед ном зе мљом на овим 
про сто ри ма за по чео са шест но вих (Сло ве ни ја, Хр ват ска, Бо сна 
и Хер це го ви на, Ср би ја, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја). Али овај про цес 
раз је ди ње ња ни је био „пли ша ни раз вод“36)   већ је био пра ћен ра то-
ви ма у Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни и на Ко со ву.

На ци о на ли зам у ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, у ком би на ци-
ји са ауто ри тар ним те жња ма та да шњих на ци о нал них во ђа, до вео 
је до успо на ра ди кал них стру ја у свим зе мља ма. Овај ра ди ка ли-
зам ишао је у при лог ауто ри тар ним пред сед ни ци ма у Хр ват ској и 
Ср би ји, те њи хо вим по ма га чи ма, јер им је омо гу ћио да не у пит но 
вла да ју го ди на ма. Њи хо ве по ли тич ке пар ти је ни су има ле озбиљ ну 
опо зи ци ју ко ја би би ла у ста њу да на ру ши ову хе ге мо ни ју. Кро је ћи 

35) М. По ду на вац, 2006, Поредак,конституционализам,демократија, Бе о град, стр. 136
36) „Плишани развод“ је израз који се користи кад распад федералне државе није праћен 

војним сукобима, а у употреби је од случаја распада Чехословачке, 1993. године.
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пар тиј ски и по ли тич ки си стем по сво јој ме ри, оне мо гу ћа ва ли су 
сви ма ко ји се ни су сла га ли са њи ма да би ло шта про ме не. Ипак, до 
про ме на ће у обе ове зе мље до ћи. Ско ро исто вре ме но, то ком 2000. 
го ди не, де си ће се де мо крат ске про ме не – у Хр ват ској ће Хр ват ска 
де мо крат ска за јед ни ца, зна чај но уру ше на по сле смр ти ње ног твор-
ца, али и ре жи ма у Хр ват ској, Фра ње Туђ ма на, на кон пар ла мен тар-
них из бо ра, при зна ти по раз и не вољ ко власт пре пу сти ти ко а ли ци ји 
опо зи ци о них пар ти ја пред во ђе них нај ве ћом од њих, СДП-ом, а у 
Ср би ји, тач ни је СР Ју го сла ви ји, пред сед нич ки из бо ри ће до не ти 
ра ди кал ну про ме ну – из бор ну по бе ду ће од не ти кан ди дат ује ди-
ње не опо зи ци је. Али, при зна ва ње по ра за Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је и ње ног во ђе ни је би ло ре ше ње за кре а то ра тог ре жи ма, С. 
Ми ло ше ви ћа. По ку шај по ни шта ва ња пред сед нич ких из бо ра иза-
звао је ре волт гра ђа на ко ји су, 5.-ог ок то бра 2000. го ди не, иза шли 
на ули це у це лој Ср би ји и зах те ва ли при зна ва ње ре зул та та пред-
сед нич ких из бо ра, у че му су за хва љу ју ћи ве ли кој енер гич но сти, 
ко нач но и ус пе ли. Свој из бор гра ђа ни су по твр ди ли на пар ла мен-
тар ним из бо ри ма у де цем бру 2000. го ди не, у Ср би ји..

На кра ју би на гла си ли и чи ње ни цу (пре)ду гог „жи во та“ ова 
два ре жи ма, што се мо же об ја сни ти њи хо вом пер ма нент ном ве за-
но шћу за рат ну оп ци ју, из че га су цр пи ли сво ју ду го трај ност. Или, 
ка ко то М. По ду на вац ка же: „Ослањањенаратјетајнарежима,
ањеговнајвећинепријатељјемир.Опасностлежиутомедаоно
штонастанекадасехаоспоставизаначело,завршаваухаосу“37).  
Ка да је рат на оп ци ја ис цр пе на, ре жи ми у Хр ват ској и Ср би ји су 
оста ли го ли, као цар са но вим оде лом, не моћ ни да по ну де не што 
но во, бо ље, ефи ка сни је. Ма се су му дро пре шле на стра ну но вих 
по бед ни ка, по ра же ни ма је оста ло да се су о че са сво јим (не)де ли ма, 
што су они, та ко ђе му дро, од би ли да ура де. За то опо ра вак од те-
шких по сле ди ца ових ре жи ма иде ве о ма, ве о ма по ла ко.

Про ме не вла сти у Хр ват ској и Ср би ји то ком 2000. го ди не по-
ка за ли су да ове две зе мље има ју де мо крат ски по тен ци јал што су 
и до ка за ле устав ним про ме на ма. Хр ват ска је устав ним про ме на ма 
уки ну ла по лу пред сед нич ки си стем, док је Ср би ја то ком 2006. го-
ди не до не ла но ви Устав, као прет по став ку да ље де мо кра ти за ци-
је. На осно ву раз во ја по ли тич ких си сте ма Хр ват ске и Ср би је по-
чет ком XXI ве ка, ко је су у од ре ђе ном сми слу по ли тич ки си јам ски 

37)  М. По ду на вац,  „Ле ги тим ност и страх у де ли ма Ги љер ма Фе ре ра“,Политичкепесрпек
тиве, 1/2011.
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бли зан ци, мо же мо са ве ли ком ме ром си гур но сти за кљу чи ти да оба 
си сте ма при па да ју гру пи кон со ли до ва них по ли тич ких си сте ма, са 
при хва та њем де мо кра ти је „као је ди не игре у гра ду“, али, исто вре-
ме но, да је та кон со ли да ци ја још увек на ни жем ни воу од оно га 
ко ји је по тре бан гра ђа ни ма обе зе мље, ре ги о ну За пад ног Бал ка на, 
као и ши рем европ ском по ли тич ком про сто ру. Оно што мо же би ти 
охра бру ју ће, је да су по ли тич ке ели те обе зе мље, пра ће не знат ним 
бро јем гра ђа на, чвр сто ре ше не да сво ју бу дућ ност ви де у Европ-
ској уни ји38), у ко јој си гур но не ће мо ћи да прак ти ку ју по ли ти ку и 
прак су ко ју су има ле то ком по след ње де це ни је XX ве ка. 

NikolinaMatijevic
CONCEPTUALMATRICESOFTHETRANSITIONAL
ANDCONSOLIDATIONALPROCESSESINCROATIA

ANDSERBIA
Summary
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Resume
NationalismintheYugoslavrepublics,inconjunctionwith
theauthoritariantendenciesofthenationalleadersatthe
time,ledtotheriseofaradicalcurrentinalloftheseco
untries. This radicalismwent in favour of authoritarian
presidents ofCroatia and Serbia, and their helpers, be
cause it enabled theirunquestionable rule for years.By
tailoringthepartyandpoliticalsystemtotheirmeasure,
theypreventedeveryonewhodisagreedwiththemtochan
geanything.Almostsimultaneously,duringtheyear2000,
democraticchangeswouldhappen–inCroatia,theCro
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atianDemocraticUnion,significantlydamagedafterthe
death ofFranjoTudjman, its creator and the creator of
theregimeinCroatia,wouldadmitthedefeatinthepar
liamentaryelectionsandreluctantlyrelinquishthepower
tothecoalitionofoppositionpartiesledbythebiggestof
them,SDP;inSerbia,FRYugoslaviatobemoreprecise,
thepresidentialelectionswouldbringontheradicalchan
ges–electoralvictorywouldbetakenawaybytheunited
oppositioncandidate.ButadmittingdefeatbytheSocialist
PartyofSerbiaanditsleaderswasnottherightsolution
forthecreatorofthisregime,S.Milosevic.Hisattemptto
annul thepresidentialelections sparkeda revoltbyciti
zenswho,onOctober5th,2000,tooktothestreetsthroug
houtSerbiaanddemandedrecognitionoftheresultsofthe
presidentialelectionswhich,thankstoagreatamountof
energy,theyfinallymanagedtoobtain.Thecitizenscon
firmedtheirchoiceattheparliamentaryelectionsinDe
cember2000.
Wewould like toemphasize the fact that these tworegi
meshada (too) long“life”,whichcanbeexplainedby
theirpermanentattachmenttothewaroption,fromwhich
theyderivedtheirdurability.Or,asM.Podunavacputsit:
“Relyingonwar isasecretofaregimeand itsgreatest
enemyispeace.Thedangerliesinthefactthatwhatever
iscreatedbyapplyingtheprincipleofchaos,endsincha
os”39). Whenthewaroptionwasexhausted,theregimes
inCroatiaandSerbiawereleftbare,liketheemperorwith
hisnewclothes,unabletoofferanythingnew,better,more
efficient.Themasseswiselysidedwiththenewvictors,and
thedefeatedwerelefttodealwiththeir(evil)deeds,which
they,alsowisely,refusedtodo.Thisiswhytherecovery
from the severe consequences of these regimes is going
very,veryslowly.
GovernmentchangesinCroatiaandSerbiain2000sho
wed that these two countries havedemocratic potential,
whichtheydemonstratedbymakingconstitutionalchan
ges.Croatiaabolisheditssemipresidentialsystembyma
kingconstitutionalchanges,whileSerbiaadoptedanew
constitutionin2006,asapreconditionforfurtherdemoc
ratization.

39) M. Po du na vac, „Le gi tim nost i strah u de li ma Gi ljer ma Fe re ra“, Političkepesrpektive, 1/2011.
 Овај рад је примљен 22. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 

септембра 2012. године.
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Mе ђу на род но по сма тра ње из бо ра, ко је је до жи ве ло екс пан зи ју 
90-их го ди на XX ве ка, ни је ми мо и шло ни Ср би ју. По сма тра-

ње из бо ра у Ср би ји спро во ди Ор га ни за ци ја (ра ни је Кон фе рен ци ја) 
за европ ску без бед ност и са рад њу, ко ја ша ље сво је по сма трач ке 
* Истраживач приправник, Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
**  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ми си је на све пар ла мен тар не и пред сед нич ке из бо ре ко ји су одр жа-
ни у Ср би ји по чев ши од 1997. го ди не. Ка да је реч о ло кал ним из бо-
ри ма, њих ОЕБС углав ном не по сма тра, за шта је при мер и Ср би ја, 
у ко јој је ОЕБС био све га два пу та укљу чен у из бор не ак тив но сти. 
На кон ло кал них из бо ра 1996. го ди не, ОЕБС је по слао де ле га ци ју 
да до не се за кљу чак о из бо ри ма, што пред ста вља пре се дан у ра ду 
ове ор га ни за ци је. Ови из бо ри ће би ти раз ма тра ни у ра ду, јер пред-
ста вља ју осно ву за све о бу хват но по сма тра ње из бо ра ко је је ОЕБС 
пр ви пут пред у зео већ на ред не го ди не. Дру ги при мер по сма тра ња 
ло кал них из бо ра се од но си на ван ред не из бо ре у Пре ше ву, Бу ја-
нов цу и Ме две ђи 2002. го ди не, ко ји не ће би ти раз ма тра ни у овом 
ра ду. 

МЕЂУНАРОДНОПОСМАТРАЊЕИЗБОРА

Ме ђу на род но по сма тра ње из бо ра да нас је стан дард о ко ме се 
углав ном не по ле ми ше, јер се сма тра са став ним де лом одр жа ва ња 
из бо ра у де мо крат ским др жа ва ма. Ме ђу тим, оно је но ви јег да ту ма. 
Пре те чом по сма тра ња се сма тра по сма тра ње из бо ра у Вла шкој и 
Мол да ви ји 1857. го ди не, спро ве де но од стра не Европ ске ко ми си је 
ко ја је уста но вље на Уго во ром из Па ри за на кон за вр шет ка Крим-
ског ра та. Ује ди ње не на ци је су у про це су де ко ло ни за ци је по сма-
тра ле из бо ре на ста ра тељ ским и не са мо у прав ним те ри то ри ја ма.1) 
Пре те чом са вре ме ног на чи на по сма тра ња из бо ра сма тра се по сма-
тра ње из бо ра у др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке кра јем 50-их го ди на 
XX ве ка, у окви ру Ор га ни за ци је аме рич ких др жа ва, јер се прет ход-
на по сма тра ња ни су спро во ди ла у су ве ре ним др жа ва ма, ни ти од 
стра не ме ђу на род них ор га ни за ци ја у др жа ва ма чла ни ца ма.2) Осно-
ва за ме ђу на род но по сма тра ње из бо ра мо же се на ћи у ни зу ме ђу на-
род них ин стру ме на та у ко ји ма је на гла шен зна чај из бо ра. У окви ру 
ОАД је 1948. го ди не до не та Аме рич ка де кла ра ци ја о пра ви ма и 
ду жно сти ма чо ве ка, у ко јој се по ми ње пра во на гла са ње и пе ри о-
дич не из бо ре. Исте го ди не је усво је на Уни вер зал на де кла ра ци ја о 
људ ским пра ви ма, ко јом је при зна то пра во на сло бо ду ми шље ња и 
из ра жа ва ња. У Ме ђу на род ном пак ту о гра ђан ским и по ли тич ким 

1) Judith Kelley, „Assessing the Complex Evolution of Norms: The Rise of International Elec-
tion Monitoring“, InternationalOrganization, Vol. 62, No. 2, 2008, рр. 221, 238.

2) Arturo Santa-Cruz, „Constitutional Structures, Sovereignty, and the Emergence of Norms: 
The Case of International Election Monitoring“, InternationalOrganization, Vol. 59, No. 3, 
2005, р. 677.
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пра ви ма (1966) се про кла му ју сло бо да из ра жа ва ња и пра во уче шћа 
гра ђа на у јав ним по сло ви ма ди рект но, или пре ко сло бод но иза бра-
них пред став ни ка. У окви ру ре ги о нал них ор га ни за ци ја су та ко ђе 
усво је ни до ку мен ти ко ји ма су де фи ни са на по ли тич ка пра ва.

Нор ме ко је су по ве за не са де мо кра ти јом, из бо ри ма и људ ским 
пра ви ма су до шле до из ра жа ја на кон Хлад ног ра та. Све ви ше др-
жа ва је по че ло да тра жи ле ги ти ми тет на осно ву по сма тра ња из бо-
ра, та ко да је ме ђу на род но по сма тра ње пре ра сло у нор му у не кон-
со ли до ва ним де мо кра ти ја ма и тран зи ци о ним др жа ва ма.3)

Вре ме ном су пред ме ђу на род не ор га ни за ци је и др жа ве по ста-
вље не две ди ле ме у ве зи са по сма тра њем из бо ра: 1) кри те ри ју ми 
ра да по сма трач ке ми си је; 2) шта на ци о нал но за ко но дав ство тре ба 
да са др жи да би ис пу ња ва ло ме ђу на род не стан дар де, што на ро чи-
то до ла зи до из ра жа ја ка да ме ђу на род на ор га ни за ци ја пред ста вља 
ар би тра у по је ди ним из бор ним ци клу си ма или кон флик ти ма, или 
ка да се од ре ђу ју усло ви за при сту па ње европ ским ин те гра ци ја ма.4)

Ме ђу на род но по сма тра ње из бо ра је у све ту при хва ће но до 
сре ди не 90-их го ди на XX ве ка, ка да су ус по ста вље ни и стан дар ди 
за „сло бод не и фер“ из бо ре.5) Ди мен зи ја сло бо де се пре све га од но-
си на га ран то ва ње по ли тич ких пра ва, и пред у слов је фер ди мен зи-
је. По ред устав них и за кон ских пра ви ла, по сто ја ње фер из бо ра се 
мо же кон ста то ва ти уко ли ко по сто ји „ра зум ност као ши ри аспект 
ко ји га ран ту је да ће ре гу лар не нор ме би ти по што ва не, да не ће би-
ти са мо фор мал на не го и ре ал на огра ни че ња из бор не утак ми це.“6)

ПОСМАТРАЊЕИЗБОРАУОКВИРУКЕБС/ОЕБС

Јед на од ре ги о нал них ор га ни за ци ја у окви ру ко је је ус по ста-
вљен низ нор ми у по гле ду ме ђу на род ног по сма тра ња из бо ра је 
Организацијазаевропскубезбедностисарадњу(Organizationfor
SecurityandCooperationinEurope). На ста ла на кон ни за ди пло мат-

3) Ju dith Kel ley, „As ses sing the Com plex Evo lu tion of Norms“, op.cit., рр. 225-226.
4) Ми лан Јо ва но вић, „Ста во ви ме ђу на род них ор га ни за ци ја о из бо ри ма и де мо крат ским 

из бор ним стан дар ди ма“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, бр. 1-4/2003, стр. 56-57.

5) Vikram K. Chand, „Democratisation from the outside in: NGO and International Efforts to 
Promote Open Elections“, ThirdWorldQuarterly, Vol. 18, No. 3, 1997, р. 543.

6) Ми лан Н. Јо ва но вић, Изборни системи посткомунистичких држава, ЈП Слу жбе ни 
лист СЦГ, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, 
стр. 52.
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ских пре го во ра као Кон фе рен ци ја за европ ску без бед ност и са рад-
њу (до но ше њем За вр шног ак та у Хел син ки ју 1975. го ди не), би ла 
је за ду же на за пи та ња без бед но сти, људ ских пра ва и еко ном ских и 
со ци јал них пра ва. Фор ми ра ње кон фе рен ци је, чи је су др жа ве уче-
сни це по ста ле све европ ске др жа ве сем Ал ба ни је, али и Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве и Ка на да, пред ста вља ло је по ку шај пре вла да ва-
ња бло ков ских по де ла у вре ме Хлад ног ра та. Од ред бе ко је су укљу-
че не у За вр шни акт у Хел син ки ју сто га пред ста вља ју ре зул тат ком-
про ми са и по тре бе да се из ра зи по што ва ње пре ма дру штве но-еко-
ном ском уре ђе њу За пад них и со ци ја ли стич ких др жа ва. 

Из бо ри у др жа ва ма уче сни ца ма КЕБС ни су до шли на днев ни 
ред Кон фе рен ци је док је по сто ја ла бло ков ска по де ла, јер су се др-
жа ве уче сни це уз др жа ва ле од ме ша ња у уну тра шња пи та ња дру-
гих уче сни ца, иако је по сто ја ла кон ти ну и ра на офан зи ва За па да у 
ве зи са по што ва њем људ ских пра ва.7) До „пре стан ка офан зи ве“ је 
до шло тек ка да је пи та ње људ ских пра ва ре ше но у ко рист За па да, 
од но сно ка да је из би ло у пр ви план при ли ком уру ша ва ња Ис точ-
ног бло ка. 

У Бе чу је од 1986. до 1989. го ди не одр жан са ста нак Беч ког кон-
ти ну и те та КЕБС, на ко ме је до шло до укљу чи ва ња од ред би о људ-
ској ди мен зи ји КЕБС у За вр шни до ку мент. Људ ском ди мен зи јом је 
на зва но поштовањеправаиосновнихслободачовека,каоиљудски
контактиидругахуманитарнапитања.8) У окви ру кон фе рен ци је 
о људ ској ди мен зи ји, пред ви ђе но је одр жа ва ње три са стан ка: у Па-
ри зу 1989, Ко пен ха ге ну 1990, и у Мо скви 1991. го ди не. До ку мент 
ко ји је пот пи сан у Ко пен ха ге ну 29. ју на 1990. го ди не пред ста вља 
нај ва жни ји из вор раз ли чи тих вр ста оба ве за ко је на се бе пре у зи-
ма КЕБС у људ ској ди мен зи ји. Др жа ве уче сни це су плу ра ли стич ку 
де мо кра ти ју и вла да ви ну пра ва про гла си ле пред у сло вом по што ва-
ња људ ских пра ва и основ них сло бо да, и по здра ви ле при вр же ност 
свих уче сни ца де мо кра ти ји и по ли тич ком плу ра ли зму.9) Из бо ри ма 
је по све ће на по себ на па жња, јер је про кла мо ва но да во ља на ро-
да, ко ја је из ра же на кроз пе ри о дич не из бо ре, пред ста вља осно ву 
ле ги ти ми те та и ауто ри те та вла сти. Основ ни прин ци пи при ли ком 

7) Ср ђан Сло вић, ЉудскаправаКЕБС/ОЕБСикосовскакриза, Ин сти тут за срп ску кул ту-
ру, Ле по са вић, 2010, стр. 29-30.

8) Кон фе рен ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу, „За кључ ни до ку мент. Пра те ћи са ста-
нак КЕБС“, Беч, 1989.

9) Пре ам бу ла, Кон фе рен ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу, „До ку мент са са стан ка 
Кон фе рен ци је о људ ској ди мен зи ји КЕБС“, Ко пен ха ген, 1990.
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одр жа ва ња из бо ра су: га ран то ва ње уни вер зал ног и јед на ког пра ва 
гла са, тај но гла са ње, пра во гра ђа на да бу ду би ра ни на јав не функ-
ци је, пра во на са мо стал но и не сме та но по ли тич ко ор га ни зо ва ње, 
јед на ка пра ва свих у по ли тич кој кам па њи, на ро чи то у од но су на 
ме ди је, и пра во иза бра них кан ди да та на вр ше ње ман да та. У до ку-
мен ту је по ме ну та уло га по сма тра ча, чи је при су ство мо же да уна-
пре ди из бор ни про цес. Због то га су др жа ве уче сни це ре ши ле да 
по зо ву по сма тра че из дру гих уче сни ца, као и при ват не ин сти ту ци-
је и ор га ни за ци је да пра те из бор ни ток, али без ме ша ња у из бор ни 
по сту пак.10)

На тре ћем са стан ку Кон фе рен ци је о људ ској ди мен зи ји, у Мо-
скви 1991. го ди не, др жа ве уче сни це су кон ста то ва ле да „оба ве зе 
пре у зе те у обла сти људ ске ди мен зи је КЕБС пред ста вља ју пи та ња 
од ди рект ног и ле ги тим ног ин те ре са за све др жа ве уче сни це и да 
ни су ис кљу чи во уну тра шња ствар од но сне др жа ве.“11)

Има ју ћи у ви ду су штин ске про ме не до ко јих је до шло у Евро-
пи на кон па да Бер лин ског зи да и ује ди ње ња Не мач ке, у Па ри зу је 
од 19. до 21. но вем бра 1990. го ди не одр жан но ви са мит, на ко ме је 
усво је на ПарискаповељазановуЕвропу. Де мо кра ти ја је озна че на 
као је ди ни по же љан си стем вла да ња, а за сни ва се на во љи на ро да 
ко ја се из ра жа ва на сло бод ним и по ште ним из бо ри ма. Др жа ве уче-
сни це су у Па ри зу до не ле од лу ку да је по треб но осно ва ти Кан це ла-
ри ју за сло бод не из бо ре, са се ди штем у Вар ша ви, ко ја ће олак ша ти 
кон так те и раз ме ну оба ве ште ња о из бо ри ма ко ји се одр жа ва ју у 
др жа ва ма уче сни ца ма. На Се ми на ру екс пе ра та КЕБС о де мо крат-
ским ин сти ту ци ја ма, ко ји је одр жан у Ослу но вем бра 1991. го ди не, 
до не та је од лу ка да се Кан це ла ри ја за сло бод не из бо ре тран сфор-
ми ше у Канцеларијузадемократскеинституцијеиљудскаправа
(OfficeforDemocraticInstitutionsandHumanRights–ODIHR). На 
са ми ту у Хел син ки ју 1992. го ди не је од лу че но да ОДИ ХР по ма же 
у пра ће њу спро во ђе ња оба ве за у људ ској ди мен зи ји. 

У за вр шном до ку мен ту са ми та у Бу дим пе шти, ко ји је одр жан 
1994. го ди не,  од ре ђе но је да ће КЕБС про ме ни ти на зив у Органи
зацијазаевропскубезбедностисарадњу. На са ми ту је од лу че но да 
се осну је Стал ни са вет за ин тен зив ни ји ди ја лог о људ ској ди мен зи-
ји, а ОДИ ХР је озна чен као глав на ин сти ту ци ја људ ске ди мен зи је. 

10) Ibid, па ра граф 6-8.
11) Пре ам бу ла, Кон фе рен ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу, „До ку мент са са стан ка 

Кон фе рен ци је о људ ској ди мен зи ји КЕБС“, Мо сква, 1991.
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Исто вре ме но, ово те ло је до би ло за да так да са ра ђу је са дру гим ор-
га ни за ци ја ма ко је се ба ве људ ском ди мен зи јом, и да се кон сул ту је 
са ре ле вант ним ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве по сма тра њем из бо ра. 

На са ми ту ко ји је одр жан у Ис тан бу лу 1999. го ди не усво је на је 
Повељазаевропскубезбедност у ко јој су се др жа ве уче сни це оба-
ве за ле да ће по зи ва ти ОДИ ХР да по сма тра њи хо ве из бо ре, и да ће 
пра ти ти ње го ве про це не и пре по ру ке.

УЛОГАОЕБС/ОДИХРУПОСМАТРАЊУИЗБОРА

Па ри ска по ве ља за но ву Евро пу је пред ви де ла фор ми ра ње 
Кан це ла ри је за сло бод не из бо ре, ко ја је већ на ред не го ди не пре-
ра сла у Кан це ла ри ју за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва. 
По сма тра ње из бо ра у др жа ва ма уче сни ца ма је уско ро по стао је-
дан од основ них за да та ка ове Кан це ла ри је, при че му ОДИ ХР има 
два ци ља: при ступ из бор ном про це су у скла ду са оба ве за ма ко је 
су пре у зе те у окви ру ОЕБС и усва ја ње пре по ру ка да би се из бор-
ни про цес ускла дио са пре у зе тим оба ве за ма. Уко ли ко је по треб но, 
ОДИ ХР ну ди по моћ др жа ва ма да би укло ни ле не до стат ке у из бор-
ном про це су.12)

У то ку свог ра да, ОДИ ХР се фо ку си рао на пар ла мен тар не и 
пред сед нич ке из бо ре, ма да је по сма трао и ма ли број ло кал них и 
ре ги о нал них из бо ра и ре фе рен ду ма.13) Има ју ћи у ви ду да до ку мент 
из Ко пен ха ге на пред ви ђа стал ни по зив на по сма тра ње, ни је нео п-
хо дан фор ма лан по зив, али у прак си др жа ве уче сни це ша љу пи са-
ни по зив да би по твр ди ле сво је оба ве зе и спрем ност да при хва те 
ме ђу на род не по сма тра че.14)

При ли ком по сма тра ња из бо ра, ОДИ ХР по шту је Ко декс по-
на ша ња за по сма тра че. Ко декс по на ша ња за по сма тра че ОЕБС/
ОДИ ХР је пр ви пут об ја вљен 1997. го ди не, а 2005. го ди не је ви ше 
вла ди них и не вла ди них ме ђу на род них ор га ни за ци ја у окви ру Ује-
ди ње них на ци ја усво ји ло Декларацију принципа за међународно
посматрањеизбора, као и Кодекспонашањазамеђународнепо
сматрачеизбора.  

12) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, „Over vi ew“, http://www.osce.org/odi-
hr/elec ti ons/72781 (при ступ: 23/07/12).

13) Or ga ni za tion for Se cu rity and Co-ope ra tion in Euro pe, ElectionObservationHandbook, Sixth 
edi tion, War saw, 2010, р. 15.

14) Ibid, рр. 25-26.
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Не ко ли ко ме се ци пре одр жа ва ња из бо ра, у др жа ву уче сни цу 
се ша ље Мисија запроценупотреба (NeedsAssessmentMission), 
чи ји је за да так да про це ни усло ве под ко ји ма би мо гло да се од ви ја 
по сма тра ње, и да пре по ру чи сла ње по сма трач ке ми си је. На осно ву 
из ве шта ја Ми си је за про це ну по тре ба, ОДИ ХР мо же до не ти од лу-
ку да упу ти: ми си ју за по сма тра ње из бо ра; огра ни че ну ми си ју за 
по сма тра ње из бо ра; ми си ју за про це ну из бо ра или тим струч ња ка.

Мисија за посматрање избора се рас по ре ђу је шест до осам 
не де ља пре одр жа ва ња из бо ра, уко ли ко ме ђу уче сни ци ма из бо ра 
по сто ји огра ни че но по ве ре ње у из бор ну ад ми ни стра ци ју, це ло ку-
пан про цес и из бор не рад ње на дан из бо ра, а при су ство по сма тра ча 
би мо гло да по ве ћа по ве ре ње у про цес. Основ ни за да так ми си је је 
да упо ре ди уса гла ше ност из бо ра са оба ве за ма ко је су пре у зе те у 
окви ру ОЕБС, дру гим ме ђу на род ним стан дар ди ма и на ци о нал ним 
за ко но дав ством. Она је за ду же на за пра ће ње кључ них аспе ка та 
из бор ног про це са: прав ног окви ра; ре ги стра ци је кан ди да та и би-
ра ча; кам па ње; уло ге ме ди ја; из бор не ад ми ни стра ци је; ре ша ва ња 
из бор них спо ро ва; уче шћа же на и на ци о нал них ма њи на; гла са ња, 
пре бро ја ва ња гла со ва и об ја вљи ва ња ре зул та та на дан из бо ра; по-
сти збор них жал би и при го во ра. Ми си ја та ко ђе да је пре по ру ке за 
по бољ ша ње про це са.15)

Ограничена мисија за посматрање избора се рас по ре ђу је у 
др жа ви уче сни ци у ко јој ни су ве ро ват ни ве ли ки про бле ми у то ку 
из бор ног да на, али би по сма тра ње це ло куп ног про це са мо гло да 
ре зул ту је ко ри сним пре по ру ка ма. Тра ја ње и обим по сло ва Огра ни-
че не ми си је су слич ни стан дард ној ми си ји.16)

Мисијазапроценуизборане по сма тра из бо ре на све о бу хва тан 
на чин већ во ди ра чу на о по себ ним пи та њи ма ко је је иден ти фи ко-
ва ла Ми си ја за про це ну по тре ба, на осно ву по сто је ћих стан дар да. 
У слу ча ју од сту па ња од стан дар да, Ми си ја за про це ну из бо ра ће 
по ну ди ти од го ва ра ју ће пре по ру ке за по бољ ша ње из бор ног про це-
са. У др жа ви у ко јој се рас по ре ђу је ова ми си ја мо ра ју да по сто је 
по ве ре ње у из бор ни про цес, не при стра сан и тран спа рен тан рад из-
бор не ад ми ни стра ци је, по ли тич ки плу ра ли зам, по што ва ње основ-
них сло бо да, и оста ли пред у сло ви де мо крат ског ре жи ма. Ме ђу тим, 
пи та ња ко ја и да ље мо гу би ти отво ре на су: прав ни оквир, ме диј ско 
окру же ње, пра ва ма њи на, фи нан си ра ње кам па ње, ко ри шће ње но-

15) Ibid, рр. 29-30.
16) Ibid, р. 30.
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вих тех но ло ги ја или дру га пи та ња ко ја зах те ва ју над зор. С дру ге 
стра не, Ми си ја за про це ну из бо ра се мо же рас по ре ди ти уко ли ко је 
по треб но одр жа ти ди ја лог са уче сни ци ма из бо ра, али не по сто ји 
по ли тич ки плу ра ли зам у до вољ ној ме ри да би омо гу ћио би ра ње 
из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких ал тер на ти ва, уко ли ко др жа ва ни је 
по сту пи ла по прет ход ним пре по ру ка ма ко је јој је упу тио ОДИ ХР, 
уко ли ко прав ни оквир ни је ускла ђен у ве ћој ме ри са стан дар ди ма 
ОЕБС, ни ти би по сма тра ње мо гло да до не се од ре ђе ни до при нос.17)

Тимстручњака се рас по ре ђу је у од ре ђе ној др жа ви уче сни ци 
уко ли ко ни је дан од прет ход но по бро ја них фор ма та ми си ја не мо же 
да аде кват но од го во ри на по тре бе те уче сни це. Слу ча је ви у ко ји-
ма се рас по ре ђу је тим струч ња ка об у хва та ју си ту а ци је у ко ји ма се 
не мо же при ме ни ти стан дард на ме то до ло ги ја ко ју ОДИ ХР ко ри сти 
или ка да ОДИ ХР не по сма тра из бо ре. У слу ча ју дру гог кру га пар-
ла мен тар них из бо ра, тим струч ња ка мо же би ти рас по ре ђен да би 
по мо гао те рен ској опе ра ци ји ко ју во ди ОЕБС. Ти мо ви струч ња ка 
се рас по ре ђу ју у крат ком пе ри о ду од не ко ли ко да на пре и по сле 
из бо ра.18)

Фа зе по сма тра ња су: по сма тра ње пред из бор ног пе ри о да, из-
бор ног да на, бро ја ња гла со ва и уно са ре зул та та, под но ше ње из ве-
шта ја и из ја ва, по сма тра ње по сти збор ног пе ри о да, за тва ра ње ми-
си је, ин тер ак ци ја са парт не ри ма (дру гим ме ђу на род ним и до ма ћим 
те ли ма ко ји се ба ве по сма тра њем из бо ра), усва ја ње ко нач ног из ве-
шта ја и на ста вак пра ће ња про це са.

Ста во ви ОДИ ХР о из бо ри ма до би ја ју на те жи ни у оним др жа-
ва ма ко је су ушле у про цес европ ских ин те гра ци ја. Др жа ве ко је су 
при жељ ки ва ле члан ство у Европ ској уни ји су услед не га тив не про-
це не ОДИ ХР ус по ри ле про цес при сту па ња овој ор га ни за ци ји.19) 
С дру ге стра не, ОЕБС се сма тра аген том со ци ја ли за ци је др жа ва 
Цен трал не Ази је, у по гле ду при хва та ња нор ми људ ских пра ва и 
де мо кра ти је. Ова ор га ни за ци ја пред ста вља нај ва жни јег про мо те-
ра на ве де них нор ми у име За па да. Ко ри сте ћи по сма тра ње из бо ра, 
сла њем ми си ја ОДИ ХР у ове зе мље, ОЕБС је ути цао на њи хов ме-
ђу на род ни углед.20)

17) Ibid, р. 31.
18) Ibid, р. 32.
19) Pe ter Eic her, „Im pro ving OSCE elec tion ob ser va tion“, SecurityandHumanRights, no. 4, 

2009, р. 270.
20) Ale xan der War kotsch, „The OSCE as an Agent of So ci a li sa tion? In ter na ti o nal Norm Dyna-

mics and Po li ti cal Chan ge in Cen tral Asia“, EuropeAsiaStudies, Vol. 59, No. 5, 2007, рр. 
829, 837-838.
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ПОСМАТРАЊЕИЗБОРАУСРБИЈИ

Ср би ја је у окви ру СФРЈ има ла при ли ке да уче ству је у по чет-
ним фа за ма тран сфор ма ци је КЕБС и до но ше њу стан дар да о из бо-
ри ма у Ко пен ха ге ну. Ме ђу тим, због гра ђан ског ра та уну тар СФРЈ и 
ње ног раз би ја ња, Ср би ја је по ста ла по ли гон за при ме ну но во у спо-
ста вље них прин ци па, пре све га у обла сти за шти те пра ва на ци о нал-
них ма њи на. Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја ни је као та ква би ла 
при зна та, већ је уну тар КЕБС ко ри шће на фор му ла „СР Ју го сла ви ја 
(Ср би ја и Цр на Го ра)“, ко ја је би ла уста но вље на у окви ру Ује ди ње-
них на ци ја, и би ло јој је су спен до ва но члан ство од 1992. до 2000. 
го ди не, ка да је при мље на у ОЕБС као но ва др жа ва. Ми си је ко је је 
КЕБС/ОЕБС слао у Ср би ју ба ви ле су се пи та њи ма људ ских пра ва, 
и то се не ми нов но од ра зи ло и на мо гућ ност по сма тра ња пар ла мен-
тар них и пред сед нич ких из бо ра. 

По сма тра ње из бо ра у Ср би ји се услов но мо же по де ли ти у три 
пе ри о да: 1)  до Деј тон ског спо ра зу ма и окон ча ња изо ла ци је Ср би-
је/СРЈ; 2) од Деј тон ског спо ра зу ма до про ме не вла сти 5. ок то бра 
2000. го ди не; 3) на кон 2000. го ди не. У окви ру по след њег пе ри о да 
мо гу се из дво ји ти две це ли не: по сма тра ње из бо ра до 2006. го ди не, 
и на кон то га. Ова по де ла је усло вље на ти ме што је 2006. го ди не 
до шло до оса мо ста љи ва ња Цр не Го ре, до но ше ња но вог Уста ва Ср-
би је, и за јед нич ке ре ви зи је по сто је ћег из бор ног за ко но дав ства ко је 
су спро ве ли ОЕБС и Ве не ци јан ска ко ми си ја Са ве та Евро пе. Пар ла-
мен тар ни из бо ри одр жа ни 2007. го ди не, као по сле ди ца на ве де них 
про ме на, ујед но су и по след њи из бо ри на ко је је ОЕБС по слао ду-
го роч ну по сма трач ку ми си ју. 

Од уво ђе ња пар тиј ског плу ра ли зма до Деј тон ског спо ра зу ма, 
у Ср би ји су одр жа на три ци клу са пар ла мен тар них, и два ци клу-
са пред сед нич ких из бо ра. Пр ви ви ше стра нач ки пар ла мен тар ни и 
пред сед нич ки из бо ри у Ср би ји су одр жа ни 1990. го ди не, и бу ду ћи 
да су тад тек по ста вље не осно ве по сма тра ња из бо ра у др жа ва ма 
уче сни ца ма, по сма тра чи КЕБС им ни су при су ство ва ли. Упр кос 
су спен зи ји члан ства, КЕБС је пред ста вљао те ло ко је је нај ви ше 
са ра ђи ва ло са СРЈ, због че га су ње го ви пред став ни ци при су ство-
ва ли ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма 1992. и 1993. го ди не 
и пред сед нич ким из бо ри ма 1992. го ди не. Ме ђу тим, уме сто сла ња 
пра ве по сма трач ке ми си је, КЕБС је по слао Мисију за утврђива
њечињеница(FactFindingMission). Она је за кљу чи ла да су из бо-
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ри ор га ни зо ва ни са ни зом не пра вил но сти, а нај ве ће за мер ке су се 
од но си ле на по вла шћен трет ман вла да ју ће стран ке у ме ди ји ма и 
оп шту не а жур ност би рач ких спи ско ва. На гла ше но је и не за до вољ-
ство опо зи ци је.21)„На осно ву из не тих оце на, по сма трач ка ми си ја је 
за кљу чи ла да из бо ри одр жа ни 20. де цем бра 1992. у Ср би ји не ис-
пу ња ва ју ни ми ни мум де мо крат ских стан дар да КЕБС-а.“22) На ред-
ни ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри ко ји су одр жа ни 1993. го ди не 
су до би ли слич не оце не. 

По сма тра чи ОЕБС су у дру гом пе ри о ду по сма тра ња из бо ра у 
Ср би ји по сма тра ли пред сед нич ке и пар ла мен тар не из бо ре 1997. 
го ди не, при че му је у пот пу но сти при ме ње на ме то до ло ги ја по-
сма тра ња ОЕБС/ОДИ ХР. Ре фе рент ну тач ку за по сма тра ње ових 
из бо ра пред ста вља ли су ло кал ни из бо ри у Ср би ји, одр жа ни 1996. 
го ди не. Из ве шта ји са ло кал них из бо ра, ко ји су иза зва ли пре о крет 
у ан га жо ва њу ОЕБС на из бо ри ма у Ср би ји, ни су на пра вље ни од 
стра не по сма трач ке ми си је, већ на осно ву до ку ме на та вла да ју ћих 
и опо зи ци о них стра на ка, и из ја ва од ре ђе них зва нич ни ка. Опо зи ци-
ја, ко ја је на кон ло кал них из бо ра одр жа ла ви ше ме сеч не про те сте, 
сум ња ла је да је до шло до из бор не кра ђе у ни зу скуп шти на оп шти-
на и скуп шти на ма гра до ва Бе о град и Ниш. Због то га су вла сти Ср-
би је и СРЈ по зва ле ОЕБС да по ша ље ми си ју ра ди про ве ре на во да 
опо зи ци је, што је ста ви ло ОЕБС у нео бич ну си ту а ци ју да до не се 
став о из бо ри ма на кон што су они одр жа ни. Фе ли пе Гон за лес, не ка-
да шњи пре ми јер Шпа ни је, по стао је во ђа де ле га ци је ди пло ма та и 
прав них струч ња ка ко ја је фор ми ра на на adhoc осно ви.23) Из ве штај 
ко ји је шеф де ле га ци је под нео пред се да ва ју ћем ОЕБС на гла ша ва 
да су из бо ри у це ли ни од ра зи ли во љу ве ћи не гра ђа на. На ве де не су 
22 оп шти не у ко ји ма је по бе ди ла опо зи ци о на ко а ли ци ја „За јед но“, 
али је и на гла ше но да не ма сум ње да су кан ди да ти пар ти ја СПС, 
ЈУЛ и Но ва де мо кра ти ја осво ји ли ве ћи ну гла со ва.24)

По ред из ве шта ја ко ји је упу ћен пред се да ва ју ћем ОЕБС, де ле-
га ци ја је са ста ви ла и екс перт ски из ве штај, у ко ме су по но вље ни 

21) „Re port of the CSCE Fact-Fin ding Mis sion“, 26. 5. 1992, пре ма: Вла ди мир Го а ти, Зо-
ран Ђ. Сла ву је вић, Ог њен При би ће вић, ИзборнеборбеуЈугославији(19901992), НИП 
Рад нич ка штам па, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 1993, стр. 13.

22) Вла ди мир Го а ти, ИзбориуСРЈод1990.до1998.Вољаграђанаилиизборнаманипула
ција, ЦЕ СИД, Бе о град, 2001,стр. 97-98.

23) Ве сна Ра кић-Во ди не лић, Љи ља на Бе наћ-Шан тић, Ре фик Ше ћи бо вић, Го ран Сви ла но-
вић, Ср ђан Ра до ва но вић, Изборнакрађа:правниаспект, Ме ди ја цен тар, Бе о град, 1997, 
стр. 206.

24) Ibid, стр. 211-212.
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не ки од при го во ра ко је је ко а ли ци ја „За јед но“ упу ћи ва ла су до ви ма 
и из бор ним ко ми си ја ма, а Са ве зном устав ном су ду је су ге ри са но 
да по ни шти пре су де ко ји ма су по ни шта ва ни ре зул та ти са би рач-
ких ме ста из про це ду рал них раз ло га. Оп шти за кљу чак де ле га ци је 
је био да је по треб но уна пре ђе ње из бор ног за ко но дав ства у СРЈ.25)

Уло га де ле га ци је ОЕБС у ква ли фи ко ва њу по на ша ња пред став-
ни ка вла сти на ло кал ним из бо ри ма као из бор не кра ђе је ве о ма ве-
ли ка, јер без тзв. Гон за ле со вог из ве шта ја, опо зи ци ја не би има ла 
по твр ду за сво је тврд ње. Са дру ге стра не, де ле га ци ја ОЕБС је по-
сту пи ла на на чин ко ји је не свој ствен за ову ор га ни за ци ју, чи ме је 
ва ља ност из ве шта ја до ве де на у пи та ње. 

Пр во све о бу хват но по сма тра ње из бо ра у Ср би ји ор га ни зо ва но 
је 1997. го ди не, ка да су спро ве де ни пар ла мен тар ни из бо ри, као и 
два ци клу са пред сед нич ких. Пр ви круг пр вог ци клу са пред сед нич-
ких из бо ра по ду да рао се са одр жа ва њем пар ла мен тар них из бо ра, 
али ка ко ни на кон дру гог кру га ни је био иза бран пред сед ник Ср би-
је, из бо ри су по но вље ни у де цем бру. Због то га је ОДИ ХР при пре-
мио два из ве шта ја: о пар ла мен тар ним и пр вом ци клу су пред сед-
нич ких из бо ра26), ко ји су одр жа ни 21. сеп тем бра и 5. ок то бра, и о 
дру гом ци клу су пред сед нич ких из бо ра, ко ји су одр жа ни 7. и 21. де-
цем бра. На кон што је ми си ја за по сма тра ње из бо ра са ста ви ла пр ви 
из ве штај, дру ги је био ре зул тат ра да Ти ма за тех нич ку про це ну.27)

По ла зе ћи од Гон за ле со вог из ве шта ја, уоче них про пу ста и за-
мер ки, ОДИ ХР је на овим из бо ри ма раз ма трао: прав ни оквир, пра-
ви ла за по сма тра ње, из бор ну ад ми ни стра ци ју и ме ди је, а са чи њен 
је и низ пре по ру ка о по бољ ша њу из бор ног си сте ма. Ми си ја ОЕБС 
је, у свом пр вом из ве шта ју, из ра зи ла сла га ње са ста во ви ма по је ди-
них опо зи ци о них стра на ка да пре по ру ке из Гон за ле со вог из ве шта-
ја, о нео п ход ним про ме на ма у из бор ном про це су, ни су у до вољ ној 
ме ри узе те у об зир. Нај ве ће за мер ке пар ла мен тар ним и пред сед-
нич ким из бо ри ма су се ти ца ле не тран спа рент но сти спро ве де ног 
из бор ног по ступ ка, и не јед на ког спро во ђе ња по је ди них од ред би из 
из бор ног за ко но дав ства. Уоче не су број не не пра вил но сти у ра ду 
из бор не ад ми ни стра ци је, чи ји са став и над ле жно сти ни су би ли до-

25) Ibid, str. 207-208.
26) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, RepublicofSerbia:Parliamentary

ElectionSeptember21,1997andPresidentialElectionSeptember21andOctober5,1997, 
War saw, 1997.

27) OfficeforDemocraticInstitutionsandHumanRights,RepublicofSerbia:RerunofthePre
sidentialElectionsDecember7andDecember21,1997,War saw, 1998.
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вољ но пре ци зно од ре ђе ни. Ре ги стра ци ја би ра ча и кан ди да та (уз не-
по сто ја ње је дин стве ног би рач ког спи ска), по сту па ње са из бор ним 
ма те ри ја лом, пре бро ја ва ње гла со ва и са оп шта ва ње ре зул та та, би ли 
су та ко ђе у фо ку су по сма тра ња у оба из ве шта ја. По себ на па жња 
је по све ће на ме ди ји ма, за ко је је за кљу че но да су би ли углав ном 
при стра сни пре ма вла сти ма. У ве зи са пар ла мен тар ним из бо ри-
ма, по сма трач ка ми си ја се ба ви ла и до де љи ва њем ман да та на кон 
из бо ра, док су у ве зи са дру гим ци клу сом пред сед нич ких из бо ра 
при ме ће не не ло гич но сти и не пра вил но сти у по гле ду гла са ња на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Не ко ли ко ме се ци пре одр жа ва ња пар ла мен тар-
них из бо ра, Ср би ја је уме сто на до та да шњих де вет, по де ље на на 
29 из бор них је ди ни ца, а по ја ва да се из бор но за ко но дав ство ме ња 
у го ди ни пре одр жа ва ња из бо ра би ће че ста и на кон 2000. го ди не. 

Тре ћи пе ри од по сма тра ња из бо ра обе ле жен је про ме на ма до 
ко јих је до шло 5. ок то бра 2000. го ди не, на кон ко јих је фор ми ра на 
пре ла зна вла да у Ср би ји, и рас пи са ни су ван ред ни пар ла мен тар ни 
из бо ри за де цем бар исте го ди не. У то ку ок то бра је усво јен но ви 
За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, на осно ву ко га су спро ве де ни 
пар ла мен тар ни из бо ри. Нај ва жни ја про ме на пред ви ђе на за ко ном је 
то што је це ла Ср би ја по ста ла јед на из бор на је ди ни ца, са цен зу сом 
од 5% гла со ва, и Д›Он то вом фор му лом за пре ра чу на ва ње гла со ва 
у ман да те.

Пре одр жа ва ња пар ла мен тар них из бо ра, СРЈ је по ста ла чла-
ни ца ОЕБС, ко ји је по слао ми си ју за по сма тра ње из бо ра. Из ве штај 
ко ји је са ста вио ОДИ ХР је ре зул тат ра да ду го роч не по сма трач ке 
ми си је, ко ја је те мељ но ана ли зи ра ла све фа зе из бор ног про це са, 
има ју ћи у ви ду прет ход не из ве шта је и но ве окол но сти. Њен за кљу-
чак је да је на овим из бо ри ма учи њен зна ча јан на пре дак у од но су 
на прет ход не, и да су пар ти је и би ра чи мо жда пр ви пут мо гли да 
има ју по ве ре ња у по у зда ност ре зул та та. Ми си ја је за кљу чи ла да је 
без об зи ра на не до стат ке из ра же на ја сна же ља ад ми ни стра ци је да 
рас кр сти са по ступ ци ма из про шло сти.28)

На ред не го ди не ОЕБС је из вр шио про це ну за ко но дав ства у ве-
зи са пред сед нич ким и пар ла мен тар ним из бо ри ма, од но сно про це-
ну За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка из 2000. го ди не и За ко на 
о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ји је до нет 1990. го ди не. Ве ћа 
па жња је по све ће на За ко ну о из бо ру на род них по сла ни ка, На осно-

28) OfficeforDemocraticInstitutionsandHumanRights,RepublicofSerbia,FederalRepublic
ofYugoslavia:ParliamentaryElection,23December2000,War saw, 2001, рр. 16-17.
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ву за па жа ња о не до ста ци ма у овом за ко ну, ОЕБС је из нео низ пре-
по ру ка за по бољ ша ње це ло куп ног из бор ног про це са. То су: 

1) Ус по ста ви ти сред њи ни во из бор не ад ми ни стра ци је, из ме ђу 
Ре пу блич ке из бор не ко ми си је и би рач ких од бо ра;

2) Про ме ни ти пра ви ла о обра зо ва њу из бор них ко ми си ја, ко ја 
укљу чу ју ри зик за по сто ја ње стра нач ки обо је не из бор не ад-
ми ни стра ци је; 

3) Раз ја сни ти пра ви ла за аутен ти фи ка ци ју пот пи са за кан ди-
дат ске ли сте;

4) За ко ном ре гу ли са ти уче шће ме ђу на род них и не стра нач ких 
до ма ћих по сма тра ча; 

5) Усво ји ти аманд ма не ко ји ма би се омо гу ћио сло бо дан и јед-
нак при ступ ма сов ним ме ди ји ма;

6) До рас пу шта ња би рач ких од бо ра би тре ба ло да до ђе са мо 
уко ли ко је до шло до озбиљ ног кр ше ња за ко на, ко је ути че на 
ин те гри тет из бо ра; 

7) Од Ре пу блич ке из бор не ко ми си је би тре ба ло зах те ва ти да 
об ја ви ре зул та те по би рач ким ме сти ма, ко је би тре ба ло упо-
ре ди ти са за пи сни ци ма ко је су са ста ви ли би рач ки од бо ри;

8) По треб но је увр сти ти ме ре ко ји ће омо гу ћи ти гла са ње они-
ма ко ји не мо гу да до ђу до би рач ких ме ста због ин ва ли ди те-
та или про фе си о нал них оба ве за; 

9) Би ра чи и дру ге за ин те ре со ва не стра не мо ра ју да има ју мо-
гућ ност да се жа ле ди рект но су ду за за шти ту сво јих из бор-
них пра ва, јер су по сто је ћа пра ви ла не а де кват на у си ту а ци-
ја ма ка да под но си о цу жал бе тре ба брз прав ни лек;

10)  Ман дат иза бра ног чла на пар ла мен та не би тре ба ло да пре-
ста не уко ли ко ви ше ни је члан стран ке на чи јој је ли сти иза-
бран.29)

Ка да је реч о За ко ну о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, ми си-
ја ОЕБС се кон цен три са ла на иден ти фи ко ва ње оно га што је спе-
ци фич но за пред сед нич ке из бо ре. За раз ли ку од За ко на о из бо ру 
на род них по сла ни ка, дру гим за ко ном је омо гу ће но кан ди до ва ње 
не за ви сних кан ди да та, ван по ли тич ких стра на ка. Ме ђу тим, иако 
кан ди да та мо гу да но ми ну ју и гру па гра ђа на и по ли тич ка ор га ни-

29) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, AssessmentoftheLawsonParliamen
taryandPresidentialElectionsintheRepublicofSerbia(FRY), War saw, 2001, р. 2.
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за ци ја (сем по ли тич ке стран ке), ни је из не та ја сна де фи ни ци ја тих 
по ли тич ких ор га ни за ци ја. У свом из ве шта ју, ОЕБС је ис та као не-
ја сно ће ко је по сто је у по гле ду ро ко ва одр жа ва ња из бо ра ка да ак ту-
ел ном пред сед ни ку ис тек не ман дат, или ка да до ђе до пре вре ме ног 
ис те ка ман да та. У за ко ну не по сто ји пре ци зна од ред ба о то ме на 
ко ји на чин тре ба утвр ди ти да ли је на из бо ри ма гла са ло ви ше од 
50% би ра ча. За кон је био не до ре чен и у по гле ду си ту а ци је ка да на 
ви ше по но вље них из бо ра не би би ло до вољ но гла са лих, јер из бо ри 
не мо гу да се одр жа ва ју у не до глед.30)

Тач ност при мед би ко је је из нео ОЕБС се по ка за ла у то ку 2002. 
и 2003. го ди не, ка да су одр жа на три не у спе ла ци клу са из бо ра за 
пред сед ни ка. Нај пре су 29. сеп тем бра и 13. ок то бра 2002. го ди не 
одр жа ни из бо ри на ко ји ма Ср би ја ни је до би ла пред сед ни ка, јер у 
пр вом кру гу ни је дан кан ди дат ни је осво јио ви ше од 50% гла со ва, 
а у дру гом кру гу је из ла зност би ра ча би ла ма ња од 50%. По но вље-
ни из бо ри, 8. де цем бра 2002. го ди не та ко ђе ни су ус пе ли, а по што 
је у пр вом кру гу из ла зност би ла ма ња од 50%, дру ги круг ни је ни 
одр жан. Иако је из ме ђу два ци клу са из бо ра про ме ње на од ред ба у 
за ко ну, та ко да за по бе ду јед ног од кан ди да та у дру гом кру гу ви ше 
ни је по сто јао услов из ла зно сти, то ни је ути ца ло на ис ход из бо ра. 
За кљу чак ми си је ОЕБС о из бо ри ма 2002. го ди не је да је због њи-
хо вог не у спе ха до шло до па да по ве ре ња јав но сти у де мо крат ске 
ре фор ме, и да је нео п хо дан кон струк тив ни ди ја лог из ме ђу пар ти ја 
да би се оја ча ле де мо крат ске ин сти ту ци је. Под јед на ко је на гла ше на 
по тре ба за ре ви зи јом це ло куп ног из бор ног за ко но дав ства и ко ор-
ди ни ра ним на по ри ма за по бољ ша ње тач но сти би рач ких спи ско-
ва.31)

Иако се оче ки ва ло да ће но ви из бо ри би ти уско ро рас пи са ни, 
то се ни је до го ди ло. У то ку 2003. го ди не је до шло до тран сфор ма-
ци је Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је у Др жав ну За јед ни цу Ср би ја 
и Цр на Го ра, за тим до уби ства пред сед ни ка вла де и уво ђе ња ван-
ред ног ста ња, као и до пре го во ра стра на ка о но вом уста ву, ко ји је 
тре ба ло да бу де усво јен у то ку те го ди не. Пред сед нич ки из бо ри 
су рас пи са ни за 16. но вем бар 2003. го ди не, али су оста ли у сен ци 
по чет ка кам па ње за пар ла мен тар не из бо ре, ко ји су рас пи са ни за 
28. де цем бар исте го ди не. Ве ли ки број стра на ка је од лу чио да не 

30) Ibid, рр. 9-10.
31) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, RepublicofSerbia,FederalRepublic

ofYugoslavia,PresidentialElections29Septemberand13October2002andRepeatPresi
dentialElection8December2002,FinalReport, War saw, 2003, р. 2.
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уче ству је на пред сед нич ким из бо ри ма, или да отво ре но по зо ве на 
њи хов бој кот, што је ве ро ват но ути ца ло на из ла зност би ра ча, ко ја 
је би ла ма ња од 40%, и са мим тим не до вољ на да би Ср би ја до би ла 
пред сед ни ка. По сма трач ка ми си ја ОЕБС је у свом из ве шта ју мо гла 
да кон ста ту је да се ни је мно го то га про ме ни ло у од но су на прет-
ход не из бо ре, због че га су и пре по ру ке упу ће не Ср би ји би ле слич-
не. Пре одр жа ва ња ових из бо ра, на сна гу је сту пио За кон о ра ди о-
ди фу зи ји, и фор ми ра на је Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген ци ја, што 
је на до ме сти ло не до ста так про пи са о уло зи ме ди ја у кам па њи у За-
ко ну о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке. Од де цем бра 2002. до мар та 
2003. го ди не, ис пра вље но је око по ла ми ли о на уно са у би рач ким 
спи ско ви ма, због че га је ОЕБС пре по ру чио да се до не се за кон о би-
рач ком спи ску, ко јим би био фор ми ран је дин стве ни би рач ки спи-
сак, а би ра чи би се упи си ва ли на осно ву је дин стве ног софт ве ра, 
уме сто око 76 раз ли чи тих ти по ва софт ве ра ко ји су ко ри шће ни на 
ни воу оп шти на и под руч них се кре та ри ја та Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва. Оста ле пре по ру ке и оце не су би ле слич не као у 
прет ход ном из ве шта ју о из бо ри ма одр жа ним 2002. го ди не.32)

Из ве штај са пар ла мен тар них из бо ра одр жа них 29. де цем бра 
2003. го ди не је по шао од из ве шта ја из 2000. го ди не, бу ду ћи да из-
бор но за ко но дав ство за пар ла мен тар не из бо ре ни је про ме ње но. 
Шта ви ше, по је ди не од ред бе дру гих за ко на, ко ји су усво је ни у ме-
ђу вре ме ну, ни су сту пи ле на сна гу до вре ме на одр жа ва ња ових из-
бо ра, као што су од ред бе За ко на о фи нан си ра њу стра на ка, и За ко на 
о су до ви ма, та ко да су и у овим слу ча је ви ма при ме њи ва не од ред бе 
ко је су ра ни је усво је не. По ред пре по ру ке о ре ви зи ји це ло куп ног 
из бор ног за ко но дав ства, ко ја је упу ће на и ка да је реч о пред сед-
нич ким из бо ри ма, ми си ја ОЕБС је за кљу чи ла да мно ги сма тра ју 
ове из бо ре пр вим на ко ји ма су би ра чи гла са ли за оп ци ју ко ја им 
од го ва ра, уме сто за ону пре ма ко јој осе ћа ју нај ма ње од бој но сти.33)

На кон одр жа них пар ла мен тар них из бо ра, сте кли су се усло ви 
за одр жа ва ње пред сед нич ких из бо ра 2004. го ди не, 13. и 27. ју на. 
Но ви не ко је су се од но си ле на ове из бо ре су се ти ца ле усва ја ња 
из ме на и до пу на у За ко ну о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ји ма 
је: уки нут услов из ла зно сти у пр вом кру гу; од ре ђе но да се мо же 
гла са ти и ван би рач ких ме ста; про пи са но гла са ње у ди пло мат ским 

32) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, RepublicofSerbia,SerbiaandMon
tenegro,PresidentialElection16November2003, War saw, 2003.

33) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Србијаи
ЦрнаГора,парламентарниизбори28.Децембар2003, Вар ша ва, 2004, стр. 1.
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и кон зу лар ним пред став ни штви ма Ср би је у ино стран ству, али не и 
у Цр ној Го ри. Та ко ђе, ово су би ли пр ви из бо ри на ко ји ма су при ме-
ње не од ред бе За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, ко ји је 
сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2004. го ди не. Упр кос ма њим не пра вил-
но сти ма, ме ђу на род ни и до ма ћи не стра нач ки по сма тра чи су из ра-
зи ли за до вољ ство због про це ду ра гла са ња.34)

Као што је већ на по ме ну то, до из ве сне про ме не у окви ру ОЕБС 
пре ма по сма тра њу из бо ра у Ср би ји је до шло 2006. го ди не. Та да су 
ОЕБС и Ве не ци јан ска ко ми си ја усво ји ли за јед нич ко ми шље ње о 
За ко ну о из бо ру на род них по сла ни ка, За ко ну о из бо ру Пред сед ни-
ка Ре пу бли ке и За ко ну о ло кал ним из бо ри ма. За мер ке ко је су из-
не те у ве зи са За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка се од но се на:

1. Не по сто ја ње сред њег ни воа из бор не ад ми ни стра ци је;
2. Од ред бе о рас пу шта њу би рач ких од бо ра;
3. Основ за уче шће ме ђу на род них и не стра нач ких до ма ћих по-

сма тра ча;
4. По пу ња ва ње и одр жа ва ње би рач ких спи ско ва;
5. Раз ја шње ње од ред би о аутен ти фи ка ци ји пот пи са за по др-

шку ли сти кан ди да та;
6. Не ја сне од ред бе о фи нан си ра њу кам па ње;
7. Раз ја шње ње од ред бе о јед на ком при сту пу у ме ди ји ма; 
8. По бољ ша ње од ред бе о гла са њу ван би рач ког ме ста;
9. Чи ње ни цу да од РИК ни је тра же но да об ја ви де таљ не из бор-

не ре зул та те;
10.  Не а де кват не од ред бе о ре ша ва њу из бор них спо ро ва и за-

шти ти би рач ког пра ва.35)

По себ но сти ве за не за За кон о из бо ру пред сед ни ка ре пу бли ке 
су: 

1. Ни је од ре ђе на про це ду ра ко ју тре ба при ме ни ти уко ли ко по-
сто ји са мо је дан кан ди дат; 

2. Ни су де фи ни са ни „не у спе шни“ из бо ри, што би до ве ло до 
рас пи си ва ња но вих из бо ра;

34) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Србијаи
ЦрнаГора,Председничкиизбори13.и27.јун2004, Вар ша ва, 2004, стр. 2.

35) Ve ni ce Com mis sion, OSCE/ODI HR, JointRecommendationsontheLawsonParliamentary,
PresidentialandLocalElections,andElectoralAdministration in theRepublicofSerbia, 
Stras bo urg, 2006, рр. 5-6.
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3. По треб но је раз ја шње ње од ред би ко је ре гу ли шу по но вље не 
из бо ре за пред сед ни ка.36)

Усва ја ње но вог уста ва је до ве ло до рас пи си ва ња ван ред них 
пар ла мен тар них из бо ра за 21. ја ну ар 2007. го ди не. Пре ових из бо ра 
је из вр ше но не ко ли ко про ме на у из бор ном за ко но дав ству. Нај пре, 
аманд ма ни ма на За кон о из бо ру на род них по сла ни ка 2004. го ди не, 
уки нут је цен зус од 5% за ко а ли ци је и стран ке на ци о нал них ма њи-
на, а РИК је усво ји ла смер ни це ко ји ма је сма ње и број по треб них 
пот пи са за пре да ју из бор не ли сте са 10.000 на 3.000 за пар ти је и 
ко а ли ци је на ци о нал них ма њи на, иако ни за ко ном ни упут стви ма 
РИК ни је од ре ђен кри те ри јум за де фи ни са ње ма њин ске стран ке 
или ко а ли ци је. Иако је ми си ја ОДИ ХР за кљу чи ла да су из бо ри 
спро ве де ни у скла ду са пре по ру ка ма ОЕБС и стан дар ди ма за де-
мо крат ске из бо ре, упу ће на је за мер ка ни зу од ред би у из бор ном за-
ко но дав ству, чак и Уста ву, чи ји је члан 102 омо гу ћио по сла ни ку да 
ста ви свој ман дат на рас по ла га ње стран ци.37)

Пред сед нич ки из бо ри, ко ји су одр жа ни 20. ја ну а ра и 3. фе бру-
а ра 2008. го ди не, пр ви су из бо ри у Ср би ји на ко је је ОДИ ХР, на кон 
ду го го ди шњег по сма тра ња, уме сто ду го роч не, по слао огра ни че ну 
ми си ју за по сма тра ње.38) Иако то ука зу је на су штин ско по што ва ње 
прин ци па и стан дар да ко је је ОЕБС про пи сао за из бо ре, и иако је и 
са ма ми си ја у свом из ве шта ју кон ста то ва ла да се оба ве зе по шту ју, 
упу ће не за мер ке и пре по ру ке ука зу ју на чи ње ни цу да су мно га пи-
та ња ко ја је ОЕБС ра ни је по кре нуо оста ла отво ре на. Кра јем 2007. 
го ди не је усво јен но ви За кон о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
Иако је прет ход ни за кон са др жао од ред бе о сред њем ни воу из бор-
не ад ми ни стра ци је ко ја је по сто ја ла при ли ком ра ни јег одр жа ва ња 
пред сед нич ких из бо ра, но вим за ко ном је та од ред ба уки ну та. Та ко-
ђе, упр кос пре по ру ка ма ОДИ ХР још од из ве шта ја из 1997. го ди не, 
за ко ном ни је ре шен по ло жај до ма ћих и ме ђу на род них по сма тра ча, 
ни ти су по пу ње не пра зни не ко је по сто је у це ло куп ном из бор ном 
за ко но дав ству. 

Не ко ли ко ме се ци ка сни је, 11. ма ја 2008. го ди не, одр жа ни су 
ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри, на ко је је ОДИ ХР та ко ђе по слао 
огра ни че ну по сма трач ку ми си ју. На ове из бо ре ОДИ ХР ни је имао 

36) Ibid, р. 6.
37) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, Republic of Serbia,Parliamentary

Elections21January2007, War saw, 2007.
38) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Председ

ничкиизбори20.јануараи3.фебруара2008, Вар ша ва, 2008.
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по себ них при мед би, сма тра ју ћи да су одр жа ни у скла ду са оба ве-
за ма ко је про пи су је ОЕБС и дру гим ме ђу на род ним стан дар ди ма, 
ма да је кон ста то ва но да су по сто ја ли од ре ђе ни не га тив ни аспек ти 
из бор не кам па ње. Је ди на про ме на у од но су на прет ход не из бо ре 
ти ца ла се усва ја ња зва нич ног ту ма че ња Ре пу блич ке из бор не ко ми-
си је, по ко ме се праг од 5% за ула зак у пар ла мент ра чу на на осно ву 
бро ја би ра ча у би рач ким спи ско ви ма ис пред чи јег је име на за о-
кру жен ред ни број. Има ју ћи у ви ду да је ОЕБС ра ни је кри ти ко вао 
ту од ред бу, јер се због не ва же ћих ли сти ћа у прак си по ди же цен зус 
ко ји стран ке/ко а ли ци је мо ра ју да пре ђу, као и дру ге по ступ ке РИК 
ко ји ма су пре ко ра че не за кон ске над ле жно сти, ОЕБС је из ра зио 
при мед бе на рад овог те ла.39)

У ма ју 2012. го ди не су пр ви пут на кон уво ђе ња ви ше стра нач-
ког си сте ма рас пи са ни оп шти из бо ри за све ни вое вла сти. По сма-
трач ка ми си ја ОЕБС је и овог пу та по сла ла огра ни че ну по сма трач-
ку ми си ју, ко ја ни је све о бу хват но и на си сте мат ски на чин по сма-
тра ла про це ду ру на дан из бо ра.40) Упр кос то ме што су рас пи са ни 
оп шти из бо ри, ОЕБС је по сма трао са мо пар ла мен тар не и пред сед-
нич ке из бо ре. Још јед на но ви на на овим из бо ри ма се ти че чи ње ни-
це да је ОЕБС у окви ру пре по ру ка ко је је упу тио у свом из ве шта ју, 
из дво јио при о ри тет не пре по ру ке. То су: 

1. Пре и спи ти ва ње, кон со ли до ва ње и ускла ђи ва ње за ко но дав-
ног окви ра, уз мо гућ ност уво ђе ња је дин стве ног и све о бу-
хват ног из бор ног за ко на;

2. Све о бу хват на не за ви сна ре ви зи ја ква ли те та би рач ког спи-
ска;

3. Уво ђе ње ме ђу ни воа из бор не ад ми ни стра ци је и ус по ста вља-
ња фор мал не хи је рар хи је да би се сма њио ло ги стич ки те рет 
РИК;

4. Тран спа рент но ре ша ва ње из бор них спо ро ва, и пра во за ин-
те ре со ва них стра на да при су ству ју рас пра ва ма и из не су ар-
гу мен те;

5. Нео ме тан при ступ до ма ћим и ме ђу на род ним не стра нач ким 
по сма тра чи ма уз ја сне кри те ри ју ме акре ди та ци је;

39) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Превреме
нипарламентарниизбори11.маја2008,Вар ша ва, 2008.

40) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Парламен
тарниипревременипредседничкиизбори06.и20.маја2012.године, Вар ша ва, 2012.
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6. Про ду жа ва ње ро ко ва за под но ше ње и ре ша ва ње при го во-
ра.41)

Оста ле пре по ру ке су гру пи са не с об зи ром на прав ни оквир, 
из бор ну ад ми ни стра ци ју, из бор ну кам па њу, ме ди је, жал бе и при-
го во ре и из бор ни дан, и осла ња ју се на прет ход не из ве шта је о из-
бо ри ма у Ср би ји. 

ПОСМАТРАЊЕИЗБОРАНАКОСОВУИМЕТОХИЈИ

Ка да је реч о одр жа ва њу из бо ра на Ко со ву и Ме то хи ји, они су 
пред ста вља ли нај о се тљи ви ји део из бор ног про це са, ка ко због ви-
ше го ди шњег бој ко та од стра не при пад ни ка ал бан ске на ци о нал не 
ма њи не, та ко и због број них ма ни пу ла ци ја до ко јих је до ла зи ло. 
Од нос ОЕБС пре ма одр жа ва њу из бо ра на Ко со ву и Ме то хи ји је 
осо бен, јер је по ве зан са по сто ја њем МисијенаКосову(Missionin
Kosovo), ко ја је не за ви сна у свом де ло ва њу и над ле жно сти ма у од-
но су на Ми си ју у Ср би ји. Из бо ри су ве ро ват но нај бо љи при мер 
ди хо то ми је ко ју при пад ни ци ме ђу на род не за јед ни це, чак и ме ђу-
на род не ор га ни за ци је чи ји је Ср би ја члан, ис по ља ва ју у од но су на 
Ср би ју и Ко со во и Ме то хи ју. 

Ср би ја је на кон 1999. го ди не и до ла ска ме ђу на род них сна га, 
ре дов но спро во ди ла из бо ре на свим ни во и ма на Ко со ву и Ме то-
хи ји, у оп шти на ма где жи ве Ср би, јер су их Ал бан ци бој ко то ва ли. 
Део тих из бо ра ОДИ ХР је по сма трао, али о то ме у из ве шта ји ма о 
из бо ри ма у Ср би ји не ма до вољ но по да та ка ни ти ја сно из ра же них 
ста во ва. С дру ге стра не, пред став ни ци раз ли чи тих по ли тич ких 
стра на ка и ин сти ту ци ја у Ср би ји су сла ли про тив реч не по ру ке у 
ве зи са уче шћем Ср ба на из бо ри ма за при вре ме не ин сти ту ци је на 
КиМ. Ми си ја на Ко со ву, ко ју је ОЕБС осно вао 1. ју ла 1999. го ди не, 
уче ство ва ла је у ор га ни зо ва њу ло кал них и пар ла мен тар них из бо-
ра за при вре ме не ин сти ту ци је на Ко со ву и Ме то хи ји. При ли ком 
одр жа ва ња оп штих из бо ра за ин сти ту ци је на Ко со ву и Ме то хи ји 
2004. го ди не, Ми си ја ОЕБС је пре не ла од го вор ност за одр жа ва ње 
из бо ра на ло кал не вла сти на КиМ, од но сно на Цен трал ну из бор ну 
ко ми си ју.42)

41) Ibid, стр. 22-23.
42) Sven Lind holm, Ni ko la Gaon (eds.), 6yearsonwardsputtingtheHelsinkiFinalActintoaction, OSCE Mis-

sion in Ko so vo, 2005, р. 9, 36. Ми си ја ОЕБС на КиМ, ко ја је, из ме ђу оста лог, има ла над ле-
жност да ор га ни зу је и над гле да из бо ре, ус по ста ви ла је Цен трал ну из бор ну ко ми си ју на 
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Оп шти из бо ри ко је је Ср би ја ор га ни зо ва ла 2012. го ди не, пред-
ста вља ли су но ви по вод за пре се дан у окви ру ОЕБС. На и ме, ова 
ор га ни за ци ја је, на осно ву спо ра зу ма са Ср би јом, ор га ни зо ва ла 
пред сед нич ке и пар ла мен тар не, али не и ло кал не из бо ре, чи ме је 
Ср би ја de facto при ста ла на ту ма че ње ме ђу на род не за јед ни це о 
„па ра лел ним“ ло кал ним срп ским струк ту ра ма на КиМ, а у окви ру 
Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу је де мон стри ра на 
флек си бил ност ми си ја на те ре ну.43)

***

Пре крет ни ца у по сма тра њу из бо ра у Ср би ји је на сту пи ла са 
про ме ном вла сти 2000. го ди не. Иако је у пе ри о ду пре 2000. го ди не 
опо зи ци ја пред ста вља ла ва жан из вор по да та ка за по сма трач ке ми-
си је, пре све га ка да је реч о Гон за ле со вом из ве шта ју, на кон 2000. 
си ту а ци ја се ме ња, и ОДИ ХР че сто на гла ша ва да је гра ђа ни ма омо-
гу ће но да би ра ју из ме ђу ви ше оп ци ја. Ме ђу тим, иако је ОДИ ХР 
кон ста то вао да је до шло до зна чај ног на прет ка у при ме ни прин ци-
па и стан дар да ко ји се од но се на из бо ре, из ње го вих из ве шта ја је 
ја сно да су мно ги иза зо ви оста ли. 

Прав ни оквир одр жа ва ња из бо ра у Ср би ји, тј. из бор но за ко-
но дав ство, је дан је од нај ва жни јих аспе ка та по сма тра ња из бо ра на 
ко је се кон цен три сао ОДИ ХР. За ни мљи во је за па зи ти да је оп шта 
про ли фе ра ци ја за ко но дав не ак тив но сти у про це су европ ских ин-
те гра ци ја44) де ли мич но за хва ти ла и из бор ну сфе ру, јер су ра ни ји 
за ко ни о из бо ри ма про ме ње ни, а усво је ни су и но ви, као што су 
за ко ни ко ји ма се ре гу ли ше рад и фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти-
ја, низ за ко на о ме ди ји ма, За кон о је дин стве ном би рач ком спи ску... 
Ме ђу тим, мно ги ва жни за ко ни из ове обла сти ни су усво је ни, што 
до ка зу је да не по сто ји озбиљ на по ли тич ка во ља да се ре гу ли ше 
из бор ни про цес та ко да не по сто ји мо гућ ност пар тиј ског ути ца ја, 
или да тај ути цај бу де сма њен на нај ма њу мо гу ћу ме ру. Тач ност ове 
тврд ње се нај бо ље мо же ви де ти у слу ча ју Ре пу блич ке из бор не ко-
ми си је, ко ја је пар тиј ско, а не струч но не за ви сно те ло, и ко ја се би 
при сва ја ква зи-за ко но дав на овла шће ња, ра ди по пу ња ва ња прав них 

КиМ, и ка сни је јој пре пу сти ла део сво јих над ле жно сти, ра де ћи у окви ру сту ба УН МИК 
за из град њу ин сти ту ци ја.

43) Вла ди мир Тра па ра, „Уло га ОЕБС опе ра ци ја на те ре ну у зе мља ма у тран зи ци ји“, Ме
ђународнипроблеми, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, вол.63, 
бр.1, 2011, стр. 100.

44) Сла ђа на Мла де но вић, „Сла бље ње ка па ци те та Скуп шти не Ср би је у про це су европ ских 
ин те гра ци ја“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, број 4/2011.
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пра зни на ко је по сто је у раз ли чи тим за ко ни ма ко ји ма се ре гу ли ше 
спро во ђе ње из бо ра. Чак и по вр шна ана ли за нај но ви јих пре по ру ка, 
на кон из бо ра у ма ју 2012. го ди не, по ка зу је да је упра во РИК пре по-
зна та као нај сла би ја тач ка из бор ног про це са у Ср би ји. Уко ли ко се 
из у зме по тре ба за за ко но дав ном ак тив но шћу На род не скуп шти не, 
у ко јој мо ра ју да бу ду усво је ни но ви про пи си о из бо ри ма, оста ле 
при о ри тет не пре по ру ке се од но се на РИК. Уво ђе ње ме ђу ни воа у 
из бор ној ад ми ни стра ци ји, про ду жа ва ње ро ко ва при ли ком под но-
ше ња жал би и при мед би и нео ме та но при су ство до ма ћих и ме ђу-
на род них не стра нач ких по сма тра ча, пра ва су га ран ци ја по бољ ша-
ња из бор ног про це са. 

У сво јим из ве шта ји ма ОДИ ХР је кон ста то вао да су не ке ње-
го ве ра ни је пре по ру ке ис пу ње не. Ме ђу тим, тре ба ре ћи да се че сто 
де ша ва да је ис пу ње на фор ма, али не и су шти на од ре ђе ног зах те ва 
– гла са ње ван зе мље је до ве ло до ве ли ких тро шко ва за сла ње чла-
но ва би рач ких од бо ра; пра во свих уче сни ка у из бор ном про це су да 
име ну ју пред став ни ке у би рач ким од бо ри ма је до ве ло до гу жве на 
би рач ком ме сту; над зор над ме ди ји ма се свео са мо на над зор над 
елек трон ским ме ди ји ма, итд, а у ме ђу вре ме ну су се ја ви ли и но ви 
про бле ми. Са ма чи ње ни ца да је два на ест го ди на на кон „де мо крат-
ских про ме на“ ин те гри тет пр вих оп штих из бо ра од ус по ста вља ња 
ви ше стра нач ког си сте ма озбиљ но до ве ден у пи та ње од стра не ви-
ше уче сни ка, по ка зу је да су мно га пи та ња оста ла отво ре на. 

Че сте про ме не за ко на у ме се ци ма и го ди ни пре одр жа ва ња из-
бо ра, ни су пред ста вља ли по вод за не га тив ну ре ак ци ју по сма трач-
ких ми си ја јер се углав ном ра ди ло о усва ја њу њи хо вих ра ни јих 
пре по ру ка. На осно ву то га се мо же за кљу чи ти да су, упр кос усво-
је ним стан дар ди ма по сма тра ња и го то во оп штем кон сен зу су ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја у ве зи са по што ва њем де мо крат ских стан-
дар да у одр жа ва њу из бо ра, за ОЕБС/ОДИ ХР ва жни ји по ли тич ка 
кли ма и уве ре ње уче сни ка из бо ра о ис по што ва ним про це ду ра ма, 
не го њи хо во ствар но по што ва ње.

SladjanaMladenovic
ROLEOFTHEOSCE/ODIHRINELECTIONMONITORING:

THECASEOFSERBIA
Summary

Theauthor in thispaperconsiders theroleof theOrga
nizationforSecurityandCooperationinEurope,thatis,
its specialized body, theOffice forDemocratic Instituti
ons andHumanRights (ODIHR) in electionmonitoring
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inSerbiasincetheintroductionofthemultipartysystem.
Thepaperfirst offers the short reviewof the internatio
nal electionmonitoring, and then themonitoringwithin
theOSCE/ODIHR. The case of Serbia is interesting for
consideration,becauseelectionmonitoringinSerbiahas
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conductedbyOSCE/ODIHR.Themonitoringmissionsha
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Resume
OrganizationforSecurityandCooperationinEuropehas
beenoneof themost importantbodies inconductingin
ternationalelectionmonitoringinthetransitionaldemoc
raciesofEuropeandCentralAsia. Itsattitudes towards
thestabilityofthedemocraticinstitutions,whichisoneof
itsprimaryconcernsregardingthehumandimension,are
ofimmenseimportancefortheimageofthecountriesin
whichithasbeeninvolved.
Serbia has been the source of many precedents in the
OSCE, and in this paper the author pointed to some of
the precedents which arose during election monitoring.
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Although it cannot be neglected that the respect of the
standardsandproceduresdefinedwithintheOSCE/ODI
HRinconductionoftheelectionswouldcontributetothe
democratizationoftheprocess,theauthorhasconcluded
thatthechallengesofbothelectionconductandelection
observationremainprimarilypolitical.TheSerbianaut
horitiesdon’t expresspoliticalwill tochange/adoptcer
tainprovisionsinthelegalframework,orestablishunified
electionlaw.Ontheotherhand,althoughOSCE/ODIHR
hasidentifiedlittlesignificantprogressintacklingitsmost
importantrecomendations,i.e.regardingelectionadmini
stration,itconstantlyrepeatsinitsreportsafter2000,that
theelectionshavebeenconductedinlinewiththeOSCE
standards,thusreducingthestandardstothepoliticalcli
mateandthesatisfactionoftheparticipantsoftheprocess.
Nevertheless, the OSCE/ODIHR reports represent solid
groundfortherevisionoftheelectionprocessanditsim
provementforthebenefitofthecitizensofSerbia.

 Овај рад је примљен 8. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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Сажетак
Савремен приступ наукама  безбедности и одбране
подразумевапраћење,анализу,пројектовањеиприме
нусазнањаирезултаташирегспектранаука.Научне
области које су заступљене у захтеву мултидисци
плинарностикрећусеоддруштвенохуманистичких,
прекотехничкихдoмедицинскихнаука.Заштојенео
пходно имати мултидисциплинарни приступ? Сваки
учесник процеса планирања одбране у функцији им
плементацијепримењенихзнањаизовесложенедру
штвенеобласти,морадауполазнеаналитичкеосно
веинкорпориранесамоискуствениаспект,већида
проникне у научну визуру пројектоване и предвидиве
будућностиуобластимакојеутичунасавременпри
ступнаукаодбране.Можесерећидапосебaнтоккоји
утичeнакреирањесавременогприступанаукамаод
бране јестeглобализацијасасвојимдериватима, ге
ополитиком,интернационалнимприступомпитањи
мабезбедностииодбранекаоипојававанинститу
ционалнихпретњиињиховаасиметричност.Ураду
јепредстављендеофакторакојиизазивајусложену
интердисциплинарнуструктурусавременихнаукаод
бране.
Кључне речи: науке одбране, глобализација, геополи
тика,међународнаполитика,асиметричнапретње.
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Gло ба ли за ци ја и раз вој ли бе рал ног ту ма че ња по ли тич ке еко но-
ми је ути чу на ре де фи ни са ње по и ма ња гло бал них ри зи ка, ко ји 

не под ра зу ме ва ју са мо вој не и ору жа не су ко бе или кри зе.
У усло ви ма де фи ни са ња гло бал них ри зи ка на ме ће се по тре ба 

ре а ли зо ва ња гло бал ног, за јед нич ког ци ви ли за циј ског од го во ра на 
прет по ста вље не иза зо ве. Мо гу ће оства ре ње овог ци ља под ра зу ме-
ва по ди за ње оп ште без бед но сне све сти, од но сно, ства ра ње без бед-
но сне за јед ни це. Дру штво да нас има мо гућ ност кре и ра ња сло бод-
не без бед но сне за јед ни це и да се удру жу је са дру гим др жа ва ма ко је 
де ле исте вред но сти, па и у обла сти бор бе про тив без бед но сних 
иза зо ва. 

Ор га ни зо ва ни ви ши ква ли тет без бед но сног ор га ни зо ва ња, 
зах те ва си сте ма ти зо ва но без бед но сно упра вља ње, ко је је по треб-
но оства ри ти у скла ду са де мо крат ским, оп штим и не при стра сним 
фор ма ма упра вља ња. Су бјек ти ме ђу на род не без бед но сти ко ји ин-
те гри шу на пор ме ђу на род не за јед ни це да одр жи мир и без бед но-
сти у нај ши рем сми слу су Ује ди ње не на ци је, Европ ска уни ја (ЕУ), 
ОЕБС и НА ТО. По сто ја ње та квих су бје ка та омо гу ћа ва да се ак-
тив ним при су ством, ре а ли зу је по тен ци јал ни ути цај, на ро чи то уче-
шћем у кре и ра њу за јед нич ке по ли ти ке ра ди аде кват ног без бед но-
сног упра вља ња. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАПРОЦЕСИКАРАКТЕРИСТИКЕ

Гло ба ли за ци ја има од лу чу ју ћи зна чај у раз у ме ва њу од но са на 
ме ђу на род ној сце ни у вре ме ну по сле Хлад ног ра та. Обла сти дру-
штве ног жи во та ко је су по кре та чи, а ујед но и за вр шна тач ка сва ке 
гло бал не ак тив но сти су ме ђу на род на еко но ми ја и по ли ти ка. Прак-
тич но, ре де фи ни са ње од но са у овим обла сти ма, фун да мен тал но 
ути че на про ме ну све та у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, и на-
ста вља са екс пан зи јом у два де сет пр вом ве ку. Мо же се ре ћи да смо 
са вре ме ни ци и све до ци ре зул та та, ко ри сти, али и еро зив них и де-
струк тив них ре зул та та гло ба ли за ци је. Са мим тим, по треб но је у 
раз ма тра њу гло ба ли за ци је и ње них ути ца ја на све сфе ре дру штва 
а ти ме и без бед но сти и од бра не, при ћи тре зве но и ра ци о нал но. Та-
ко ђе, по треб но је те жи ти да се афир ми шу по год но сти, али и пре по-
зна ти по тен ци јал не ри зи ке или прет ње за раз вој дру штва у це ли ни. 

Гло ба ли за ци ја се ма ни фе сту је кроз отво рен про цес кре та ња 
ка пи та ла, љу ди (рад не сна ге), ро ба, иде ја. Пре по зна тљи ве фор ме 
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су тех но ло шка ин ду стриј ска ре во лу ци ја, као и ин фор ма тич ка ре-
во лу ци ја. По кре тач ка ге не за гло ба ли за ци је по ти че из ли бе ра ли зма, 
али су о че на са ре а ли стич ким при сту пом у за др жа ва њу ин те гри те-
та на ци о нал не др жа ве као су бјек та, тран сфор ми ше се у нео ли бе-
ра ли зам, ко ји пре о вла да ва иде о ло ги јом за пад ног све та,1) од но сно 
др жа ва, тзв. раз ви је не де мо кра ти је. За сно ва на на еко ном ском екс-
пан зи о ни стич ком при сту пу, „гло ба ли за ци ја је жив про цес ко ји је у 
то ку и ко ји је усло вљен тр жи шним за ко ни то сти ма, и не пред ста-
вља по ли тич ки во ђе ну ак тив ност“.2) Из ово га се мо же за кљу чи ти 
да по ли тич ке про ме не на гло бал ном ни воу би ва ју под стак ну те тр-
жи шним, од но сно еко ном ским кре та њи ма, а упра вља не су еко ном-
ским ци ље ви ма и ин те ре си ма гло бал них ин сти ту ци ја и но си о ца 
или по кре та ча гло ба ли за ци је. Прак тич но, еко ном ска гло ба ли за ци ја 
је по кре тач оста лих фор ми пла не тар них фе но ме на као што су, ге-
о по ли ти ка, ге о е ко но ми ја и ге о е нер ге ти ка. У са да шњем тре нут ку 
уоча ва се по ја ва ин те ре со ва ња за оста ле ре сур се (гло бал ни при-
ступ упра вља њу чи стом во дом, ва зду хом и зе мљи штем, итд.). Ме-
ђу за ви сност и ути цај на бро ја них фе но ме на на све вр сте и ни вое 
без бед но сти да је за пра во да се пи та ња без бед но сти по сма тра ју 
кроз фе но мен ге о бе збед но сти. 

Ра ди оства ри ва ња пред у сло ва по зи тив них ре зул та та ко је мо же 
до не ти гло ба ли за ци ја (ма те ри јал но бла го ста ње, сма ње ње си ро ма-
штва, ли бе ра ли за ци ја еко но ми је, за шти та по тро ша ча, стан дар ди-
за ци ја тех но ло шких про це ду ра), нео п ход но је да се оства ре пред-
у сло ви ко ји под ра зу ме ва ју оства ри ва ње зах те ва за флек си бил ним 
по ли тич ким си сте мом и струк ту ром упра вља ња др жа вом. У др жа-
ва ма у тран зи ци ји, по др шку оства ри ва њу флек си бил ног и отво ре-
ног дру штва пру жа ју не вла ди не ор га ни за ци је, ко је сво јим де ло ва-
њем оја ча ва ју тзв. сек тор “ци вил ног дру штва“. 

Прет по став ка им пле мен та ци је прин ци па гло ба ли за ци је и сти-
ца ње за јед нич ког иден ти те та је ре ги о на ли за ци ја. На и ме, ре ги о-
нал на са рад ња, оства ре на кроз про ток ро ба и услу га, љу ди, хо мо-
ге ни за ци ју и по ве зи ва ње тр жи шта, ли бе ра ли за ци ју до ступ но сти 
ре сур си ма, пред ста вља осно ву за раз у ме ва ње гло ба ли за ци је. На до-
град ња еко ном ских и фи нан сиј ских од но са, пред ста вља за јед нич-

1) Оп шир ни је о „су ко бу“ кон цеп та ли бе ра ли зма („хи пер гло ба ли ста“) и ра ци о на ли зма 
(„скеп ти ка“) мо гу ће је на ћи у де лу: Пе чуј лић, М., Глобализацијадвасвета, Гу тем бер-
го ва га лак си ја, Бе о град, 2002.

2) Mit tel man, J.H., “The Dyna mics of Glo ba li za tion” in ed. Mit tel man, J.H., Globalizationcri
ticalreflections, Lynne Ri en ner Pu blis her.inc., Lon don, 1996, pp 3.
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ки по ли тич ки став, стан дар ди за ци ја у од но си ма пре ма иза зо ви ма и 
прет ња ма, мир но ре ша ва ња кон флик та, јед ном реч ју оства ри ва њу 
за јед нич ке спољ не по ли ти ке и од бра не. Ме ђу тим, не же ље ни ефек-
ти гло ба ли за ци је под ра зу ме ва ју не ли не а ран и не јед нак раз вој и по-
ла ри за ци ју, а и гло ба ли за ци ју кри ми на ла и по тен ци јал них кри зних 
жа ри шта. 

Прак тич но, гло ба ли за ци ја је до ве ла до раз два ја ња пој мо ва ме-
ђу на род не и свет ске еко но ми је. На и ме, ме ђу на род на еко но ми ја 
пред ста вља ин сти ту ци о нал ни при ступ, где су ак те ри др жа ве или 
ме ђу на род не ор га ни за ци је, док свет ска еко но ми ја пред ста вља ин-
те ре сну ко ре ла ци ју не др жав них (над др жав них) су бје ка та, тач ни-
је кор по ра ци ја, чи ме се пре мо шћа ва ути цај на ци о нал не др жа ве и 
ме ђу на род на кон тро ла (crossborder).3) Свет ска еко но ми ја се раз-
ви ја на ра чун те ри то ри јал не фраг мен та ци је ме ђу на род не еко но ми-
је. На овај на чин се омо гу ћа ва кре и ра ње по вољ ног ам би јен та за 
опло до тво ре ње ка пи та ла, екс пло а та ци јом по вољ ни јег ам би јен та у 
„но во о сво је ним“ те ри то ри ја ма, де ло ви ма ме ђу на род не еко но ми је 
(по вољ на це на рад не сна ге, фи скал на по ли ти ка, по ли тич ка ста бил-
ност, ли бе ра ли зо ван увоз или из воз у тре ће ре ги је). Има ју ћи у ви ду 
овај аспек та, под ра зу ме ва се да је гло ба ли за ци ја не ми нов но во ђе на 
мул ти на ци о нал ним кор по ра ци ја ма и бан ка ма и под ре ђе на њи хо-
вим ин те ре си ма. За пот пу но раз у ме ва ње гло ба ли за ци је по треб но 
је узе ти у об зир и ди на мич ни аспект вре мен ске про јек ци је, као и 
ко ре ла ци ју од но са, као и со ци о ло шку ре ак ци ју од ре ђе ног дру штва. 
На и ме, на ци је са сво јим на сле ђем, етич ким и мо рал ним нор ма ма, 
има ју раз ли чи те ре ак ци је на про це се гло ба ли за ци је. Ксе но фо би ја, 
страх од гу бље ња соп стве ног иден ти те та, осе ћај ис ко ри шће но сти, 
по ја ва нео ко ло ни ја ли зма, ма ни пу ла ци ја и под ре ђи ва ње ту ђим ин-
те ре си ма су не ки од су бјек тив них осе ћа ја, ко је на ци је „тре ћег све-
та“ али и бив ше ко му ни стич ке др жа ве, мо гу да раз ви ју као од нос 
оп ште јав но сти на ши ре ње гло ба ли за ци је. Раз ло зи за та кав од нос 
мо гу се на ћи у чи ње ни ци да гло бал ни ка пи тал не у мо љи во тра жи 
нов про стор за екс пан зи ју и у том про це су се ко ри сти свим фор-
ма ма на ме та ња соп стве них ин те ре са. Та кви при ти сци углав ном се 
за сни ва ју на еко ном ским фор ма ма или да нас енер гет ским фор ма ма 
при ти ска, као при ме ње ним еко ном ским фор ма ма и не мо ра ју би-
ти вој ни или ору жа ни. Ре зул та ти су по ли тич ки (де мо кра ти за ци ја, 

3) Оп шир ни је: Cox R.W., “Per spek ti ve of Glo ba li za tion” in  ed. Mit tel man, J.H., Globaliza
tioncriticalreflections, Lynne Ri en ner Pu blis her.inc., Lon don, 1996,  pp 22-23.
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ци вил но дру штво, пар ла мен тар на кон тро ла из вр шне вла сти), и си-
стем ски (ли бе ра ли за ци ја тр жи шта, при ват на ини ци ја ти ва, сло бод-
ни пла сман ка пи та ла, по што ва ње стан дар ди зо ва них за ко на),  чи ме 
се ре а ли зу ју пред у сло ви за оства ри ва ње еко ном ског ин те ре са. Мо-
гу ће је си сте ма ти зо ва ти сле де ће не га тив не ка рак те ри сти ке гло ба-
ли за ци је:4) (1) со ци јал на по ла ри за ци ја у др жа ва ма као и по ве ћа ње 
раз ли ке ме ђу др жа ва ма (бо га те и си ро ма шне, раз ви је не и не раз-
ви је не), (2) упли та ње у су ве ре ни тет др жа ве и пот чи ња ва ње оп-
штем, ви шем иден ти те ту над др жав не ор га ни за ци је, (3) дру штве на 
фраг мен та ци ја и ства ра ње по ли тич ких ели та, ства ра ње ја за из ме ђу 
по ли тич ке ели те и ба зе дру штва, оп ште јав но сти (на ста је из не ра-
зу ме ва ња и не по зна ва ња то ко ва, про це са, као и не мо гућ ност са гле-
да ва ња ци ље ва).  

Ком плек сност про це са на ме ђу на род ној еко ном ској сце ни ре-
зул ти ра сло же ним и ме ђу за ви сним по ли тич ким од но си ма. Не ке ка-
рак те ри сти ке гло бал ног упра вља ња по ли ти ком су: (1) из ме шта ње 
ауто ри те та упра вља ња у кон тек сту ин те гра ци ја и фраг мен та ци је, 
као и дис пер зи ја ме ђу на род ног по ли тич ког ауто ри те та на раз ли-
чи те прав це и ни вое (суб на ци о нал не, тран сна ци о нал не, ин тер на-
ци о нал не и гло бал не)5), (2) гло бал не про ме не ни су јед но став не и 
јед но вре ме не, већ се мо ра ју по сма тра ти кроз пер спек ти ву ве ли ког 
бро ја исто вре ме них и ин тер ак тив них дру штве них фе но ме на, у ду-
жем вре мен ском ро ку.6) Уну тра шња ди на ми ка фе но ме на гло ба ли-
за ци је на ла же да се уоче и ни вои ин тер ак ци је уну тар по је ди нач ног 
дру штва (ми кро и ма кро ни во, ин сти ту ци о нал ни и ван ин сти ту ци-
о нал ни при ступ, др жав но цен трич ни и мул ти цен трич но ор јен ти сан 
на ступ) као и ус по ста вља ње нор ми и пра ви ла по на ша ња и об ли ко-
ва ња све сти и вред но сног си сте ма, по себ но у пост кон фликт ним и 
си сте ми ма са не до вољ но раз ви је ном де мо кра ти јом (при ступ ре ша-
ва њу кон фли ка та, је дин ствен од нос пре ма ри зи ци ма и прет ња ма, 
вред но сно уте ме ље на се лек ци ја и оја ча ва ње на ци о нал ног иден ти-

4) Пре ма: Cox, R.W., “Per spek ti ve of Glo ba li za tion” in  ed. Mit tel man, J.H., Globalizationcri
ticalreflections, Lynne Ri en ner Pu blis her.inc., Lon don, 1996,  pp 27.

5)  Оп шир ни је: Ro se nau, J.N., “Dis tant Pro xi mi ti es: Di ma nics and Di a lec tics of Glo ba li za-
tion” in B. Het tne, ed. InternationalPoliticalEconomy:UnderstendingGlobalDisorder, 
Zed, Lon don, 1995.

6) Оп шир ни је: Mar tin Hew son, M., & Sin cler,T.J., “The Eme rency of Glo bal Go ver nan ce The-
ory” in ed. Mar tin Hew son, M., & Sin cler, T.J., Approach toGlobalGovernanceTheory, 
Sta te U ni ver sity of New York Press, New York, 1999, pp 3-23.
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те та ко ји ни је у су ко бу са дру ги ма, оја ча ва ње ци вил ног дру штва).7) 
(3) Гло ба ли за ци ја је ак ти ван, жив про цес ко ји је у то ку и огле да се 
ре струк ту ри ра њем по ли тич ке еко но ми је, ор га ни за ци јом по слов не 
и по ли тич ке ели те на пла не тар ном ни воу. 

Ком плек сност фе но ме на гло ба ли за ци је упу ћу је на то да је на 
сце ни ду а ли зам, ко ји се ис ка зу је у еко ном ској, кул тур ној и по ли-
тич кој сфе ри.8) Еко ном ски аспект ука зу је на по сто ја ње два кон-
тра дик тор на фе но ме на: еко ном ску ефи ка сност (су пер и ор ност) на 
јед ној и со ци јал ну ин фе ри ор ност на дру гој стра ни гло ба ли за ци је. 
У кул тур ном сми слу, гло ба ли за ци ја фа во ри зу је мо дел „гра ђа ни на 
све та“ пот хра ње на тех но ло шки по др жа ним ин фор ма тив ним си сте-
ми ма. Чи ње ни ца је да по је ди нац за и ста има осе ћај да га се ти че сва-
ка ин фор ма ци ја, ма где се она на пла не ти де ша ва. От пор на ци је и 
те жња ка очу ва њу иден ти те та има ди ја лек тич ку ка те го ри ју од но са, 
јер гло ба ли за ци ја у за ви сно сти од фор ме ко ју за до би ја, отва ра два 
пот пу но раз ли чи та прав ца ко ји ма се од но си из ме ђу ци ви ли за ци ја 
мо гу за пу ти ти. Је дан се ма ни фе сту је као њи хо во плод но укр шта-
ње и ме ђу соб но обо га ћи ва ње; дру ги, пак, као су коб, рат ци ви ли за-
ци ја.9) У по ли тич ком сми слу, уоча ва се ја сна ди ја лек тич ка су прот-
ност. Са јед не стра не по сто ји на ра ста ње де мо кра ти је и људ ских 
пра ва, а са дру ге се уоча ва про цес на ста ја ња ауто ри тар не над на ци-
о нал не др жа ве као фор ме вла да ви не. Гло бал не ин сти ту ци је (УН, 
NA TO, EU) ука зу ју на вр хов ност ауто ри те та у по ли тич ком од лу чи-
ва њу, из у зе том од ле ги ти ми те та на ци о нал не др жа ве. Са же то, мо же 
се ре ћи да је гло ба ли за ци ја обе ле же на нео ли бе рал ним при сту пом 
и да је су штин ска ка рак те ри сти ка гло ба ли за ци је ње на двој ност - 
ком па ра тив но на пре до ва ње и ре гре си је. Као глав не по тен ци јал не 
опа сно сти пред ста вље не су: (1) опа сност од еко ло шке ка та стро-
фе, (2) опа сност од ну кле ар ног, би о ло шког и хе миј ског оруж ја, (3) 
ма лиг ни раст си ро ма штва и су ко ба ци ви ли за ци ја, (4) гло бал ни те-
ро ри зам10). Као ла тент на опа сност по ја вљу је се и ан ти гло ба ли стич-
ки фун да мен та ли зам, тач ни је бек ство у „ге то и за ци ју“ дру штва и 
изо ло ва ност. Ра ди ефи ка сне екс пло а та ци је по зи тив них де ри ва та 

7) Оп шир ни је: Ro se nau, J.N., “Go ver nan ce to the Twenthy-first Ce nury” in GlobalGovernan
ce:AReviewofMultilaeralismandInterantionalOrganisations 1, 1995, pp 13-43.

8) Пре ма: Пе чуј лић, М., Глобализација  два света, Гу тем бер го ва га лак си ја, Бе о град, 
2002.

9) Оп шир ни је: Hun ting ton, S.P., TheClashofCivilizationRemakingofWorldOrder, Si mon & 
Schu ster, 1996.

10) Пре ма: Пе чуј лић, М., Глобализација  два света, Гу тем бер го ва га лак си ја, Бе о град, 
2002.
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гло ба ли за ци је по треб но је ис та ћи нео п ход ност де мо кра ти за ци је 
гло бал ног уре ђе ња-тран сна ци о нал них и су пра на ци о нал них ин сти-
ту ци ја, на пор на кре и ра њу уре ђе ног „свет ског дру штва“. Ова фор-
ма уре ђе ња дру штва у без бед но сном сми слу пред ста вља ко рак ка 
оства ри ва њу отво ре не, зре ле без бед но сне за јед ни це. Пред у слов за 
фор ми ра ње без бед но сне за јед ни це је прет по ста вљен аде кват ним 
на уч ним од го во ри ма на пи та ња: „шта су са вре ме ни иза зо ви, ко ји 
су ри зи ци нај ве ћи, ка ко од го во ри ти на гло бал не прет ње?“. 

УСЛОВЉЕНОСТГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
ИГЛОБАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИ

Рас пра ва о по тре би по сто ја ња без бед но сних за јед ни ца, без-
бед но сног упра вља ња, де фи ни са ња гло бал них иза зо ва и прет њи, 
по ла ри за ци ја, из бор из ме ђу ко лек тив не и на ци о нал не (по је ди-
нач не) без бед но сти, ни је одво је на од оп ште гло бал ног при сту па 
дру гим дру штве ним пи та њи ма. Еко но ми ја, тр жи ште, тех но ло ги је, 
сред ства ма сов них ко му ни ка ци ја, ди ри гу ју по зи ци о ни ра ње на ци-
о нал ног иден ти те та и соп стве но по и ма ње раз во ја и без бед но сти. 
Нео спор но је да је у вре ме ну по сле окон ча ња „хлад ног ра та“, не-
стан ком јед не су пер си ле, до шло до екс пан зи је нео ли бе рал не еко-
ном ске и по ли тич ке фи ло зо фи је, ко ја је по ста ла до ми нант на раз-
вој на ми сао ши ром све та и јед на од кључ них од ред ни ца у де фи ни-
са њу све та два де сет пр вог ве ка. Мо же се чак ре ћи да је она би ла 
по кре тач, ини ци ја тор и про јек то ва ни циљ, али и сред ство мо ти ва-
ци је пре ма ис точ но е вроп ском, соц-ре а ли стич ком де лу Евро пе, као 
обе ћа ни, де мо крат ски свет бла го ста ња. Пот пу на до ми на ци ја се код 
од ре ђе них ауто ра чак из ра жа ва у фор ми да „не по сто ји је дин стве-
ни кон ку рент ли бе рал ном ка пи та ли зму, као је ди ној пре о вла ђу ју ћој 
иде о ло ги ји“.11) Пре ма те о ре ти ча ри ма нео ли бе ра ли зма, у осно ви 
тог про јек та је сте ус по ста вља ње гло бал ног дру штва у ко јем до ми-
ни ра ју три основ не иде је: „мир, као прет по став ка од но са ме ђу др-
жа ва ма; де мо кра ти ја, као нај бо љи на чин ор га ни зо ва ња по ли тич ког 
жи во та и сло бод но тр жи ште, као нео п ход но сред ство за ства ра ње 
бо гат ства“.12) Та ко ђе, ова те о ри ја ис ти че да су две тврд ње по ла-
зне осно ве: јед на је да „де мо кра ти је те же да спро во де ми ро љу би ву 
спољ ну по ли ти ку, а дру га је да је „та мо где је сло бод но тр жи ште 

11) Нај, Џ., Какоразуметимеђународнеодносе,Сту бо ви кул ту ре, Бе о град,  2006, 321.
12)  Нај, Џ., 72.



- 286 -

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ...КатаринаШтрбац,МирославМитровић

ус по ста вље но, сам про цес ра да вре ме ном те жи да про мо ви ше де-
мо кра ти ју“.13)

Ко ре ла ци ју те о ри је нео ли бе ра ли зма и од но са пре ма ми ру као 
ап со лут ном ам би јен ту раз во ја са вре ме ног де мо крат ског дру штва, 
мо гу ће је при ка за ти кроз ана ли зу ге не зе нео ли бе ра ли зма:14) (1) де-
мо крат ске вла де има ју од го вор ност пре ма сво јим гра ђа ни ма, што 
по ли тич ку ели ту ста вља у по зи ци ју да уче шће у ра ту зна чи по-
тен ци јал но гу бље ње по ве ре ња од стра не гра ђа на на из бо ри ма, (2) 
де мо крат ски по ли тич ки си сте ми су ор га ни зо ва ни на си сте му ме-
ђу за ви сно сти и кон тро ле ин тер них су бје ка та дру штва, што ли де-
ре по ста вља у си ту а ци ју да у од но си ма  са дру гим де мо крат ским 
дру штви ма, пре по зна ју та ко ђе де мо крат ски кон тро ли са не су бјек те 
и (3) пра ви ла де мо кра ти је под ра зу ме ва ју мир но ре ша ва ње спо ро-
ва на ин тер ној по ли тич кој сце ни, што ре флек ту је мир но ре ша ва ње 
спо ро ва и на ме ђу на род ном ни воу.

Овај ре вер зи бил ни по ли тич ки про цес, по ве за ност де мо кра ти-
је и сло бод не тр го ви не, са јед не стра не, и ми ра са дру ге стра не, 
про јек ту је иде ал и  чи ни су шти ну ли бе рал ног мо де ла. Еко ном ске 
кри зе се по сма тра ју као за ко ни тост ко ја по твр ђу је да гло бал на 
еко но ми ја, ко ја је де ре гу ли са на, има осци ла ци је ко је се ис ка зу ју у 
фор ми по вре ме них кри за. По тен ци јал но ра зор ни ефек ти, пре пре ке 
у раз во ју, под ра зу ме ва ни су еле мен ти де ре гу ли са ног раз во ја гло-
бал не еко но ми је и по тен ци јал них кри за. Овим се прак тич но гло ба-
ли за ци ја од ре ђу је као про цес ко ји се ре а ли зу је у кон фликт ном кон-
тек сту, са из ра же ним асо ци јал ним и ре пре сив ним тен ден ци ја ма, са 
по тен ци ја ли ма раз во ја но вих не јед на ко сти и раз ли ка, ства ра ња све 
ве ћег ја за из ме ђу бо га тих и си ро ма шних, по тен ци јал на ле га ли за-
ци ја на си ља, ра та и ин тер вен ци ја. Це ло куп на гло ба ли за ци ја, про-
ис те кла из гло бал ног тр жи шта, оства ру је се у ни ма ло иди лич ном 
кон тек сту, и по кре тач је мно гих кри зних жа ри шта.

Гло ба ли за ци ја је пр вен стве но ре зул тат еко ном ских ин те ре са 
и по гле да на свет тран сна ци о нал не ели те мо ћи, ко ју чи не вла сни-
ци и вр хун ски ме на џе ри ве ли ких тран сна ци о нал них кор по ра ци ја, 
по ли тич ка ели та, и они ко ји упра вља ју над на ци о нал ним ор га ни за-
ци ја ма (Mеђународни мо не тар ни фонд - IMF, Свет ска бан ка - WB, 

13)  Нај, Џ., 75-76.
14) Lu ca rel li, S., PeaceAndDemocracy:TheRediscoveredLinkTheEu,NATOandtheEuro

peanSystemofLiberalDemocraticSecurityCommunities,Euro pean Uni ver sity In sti tu te: 
NA TO Euro-Atlan tic Part ner ship Co un cil In di vi dual Re se arch Fel low ships – 2000-2002, 11-
14.



стр:279297.

- 287 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци ја-WTO). Мо же се ре ћи да „гло бал-
на тр жи шта за ви се од ме ђу на род не струк ту ре мо ћи“.15)

Про це си гло ба ли за ци је те шко да мо гу да се за у ста ве. Због то га 
су штин ско пи та ње ни је ка ко да се за у ста ви тај про цес, већ по мо-
ћу ко јих по ли тич ких аран жма на мо гу да се убла же про бле ма тич на 
деј ства са вре ме не гло ба ли за ци је и по спе ше ње ни по жељ ни ефек-
ти. Про цес гло ба ли за ци је не сме да се сво ди са мо на еко но ми ју 
и еко ном ске кри те ри ју ме вред но ва ња, већ и на све фе но ме не тог 
про це са ко ји но се не из ве сност и не си гур ност. 

Све су при сут ни је иде је да се са вре ме ни про бле ми не мо гу 
ре ша ва ти на ни воу на ци о нал них дру шта ва, већ се за њи хо во аде-
кват но ре ша ва ње мо ра ју узе ти у об зир гло бал ни про це си. За то се 
у др жав ном и ме ђу на род ном си сте му упра вља ња под ра зу ме ва спо-
соб ност на ци о нал не др жа ве за са рад њу и парт нер ство. Гло бал ни 
кон текст ствар но сти чи ни да по ста ју све по треб ни ји ме ђу на род ни 
до го во ри у ре ша ва њу тран сна ци о нал них про бле ма, као што су еко-
ном ска и фи нан сиј ска не ста бил ност, ле гал не и не ле гал не ми гра ци-
је, над ме та ње за при род не ре сур се, ху ма ни тар не и еко ло шке кри зе, 
те ро ри зам, тр го ви на дро гом и оруж јем, ре ги о нал ни кон флик ти и 
прет ње у ки бер нет ском про сто ру. Гло ба ли за ци ја на гла ша ва по ја ча-
но пре ко гра нич но кре та ње у свим об ли ци ма (ка пи тал, рад на сна га, 
иде ја и ро ба) где су гра ни це по ро зне за све об ли ке аси ме трич них 
прет њи (те ро ри зам, за га ђе ње жи вот не сре ди не, епи де ми је, по ли-
тич ки не ми ри, кон флик ти, ком пју тер ски ви ру си и др.). Та по ро-
зност зах те ва но ве без бед но сне и од брам бе не по тре бе. Гло ба ли за-
ци ја та ко ђе на гла ша ва зна чај ме ђу на род них ин сти ту ци ја и дру гих 
фак то ра ко ји ути чу на пре ко гра нич на кре та ња. Она бри ше раз ли ке 
из ме ђу уну тра шњих и ме ђу на род них без бед но сних пи та ња.

КОЛЕКТИВНИОДГОВОРНАГЛОБАЛНЕПРЕТЊЕ
РАЦИОНАЛНИИЗБОРИЛИСТВАРАЊЕ

„ГЛОБАЛНОГВЛАДАРА“

По зи ци ја гло бал них прет њи са ди ја лек тич ким ду а ли змом тре-
нут ка гло ба ли за ци је ко ја је на сце ни уз сва ком плек сна и ди на мич-
на пре ви ра ња у обла сти ма ин фор ма ци ја, енер ги је, пи та ња жи вот не 
сре ди не, ре сурс не за ви сно сти, гло бал ног ото пља ва ња, со ци јал них 
фе но ме на (про ду бља ва ње раз ли ка из ме ђу бо га тих и си ро ма шних), 

15) Нај, Џ., 251.
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пла не тар них по ли тич ких тен ден ци ја („де мо кра ти ја за све“), во ди 
ка сло же ним ре ак ци ја ма мар ги нал них или угро же них гру па, по-
је ди на ца и на ци ја. Би ло да је реч о те ро ри стич ком или кри ми но-
ге ном мо де лу ор га ни зо ва ња, по је ди нац или гру па, те жи да из ра зи 
сво ју фру стра ци ју и скре не па жњу на сво је ци ље ве ра ди по бољ-
ша ња по ло жа ја у ко јем се на ла зи. Раз ли чи ти об ли ци угро жа ва ња 
без бед но сти на свим ни во и ма (по је ди нач не, ко лек тив не, оп ште) се 
на на ци о нал ном ни воу пре по зна ју као са став ни део уну тра шње и 
спољ не по ли ти ке. Од бра на на ци је има стра те шки при ступ, де фи-
ни са на је за ко ни ма и стра те гиј ским до ку мен ти ма и пред ста вља ин-
стру мент спољ не по ли ти ке. Ин те гра ци је и за јед нич ки од го вор на 
прет ње, иза зо ве и ри зи ке пред ста вља ло ги чан пут за на ци ју ко ја 
те жи ка иде а ли ма отво ре не без бед но сне за јед ни це.

Фе но мен по сто ја ња за јед нич ких, гло бал них прет њи не ми нов-
но во ди ка по сто ја њу и ко лек тив ног од го во ра на прет по ста вље не 
прет ње, иза зо ве и ри зи ке. Ко лек тив но упра вља ње кон флик ти ма се 
„де фи ни ше као фор ма за јед нич ке ак ци је, ко ја мо же би ти пред у-
зе та од гло бал не или ре ги о нал не ор га ни за ци је, или при вре ме но 
фор ми ра ног са ве за, као од го вор на су коб или у свр ху спре ча ва ња 
или за у ста вља ња кон флик та, без об зи ра да ли је на стао уну тар др-
жа ве или пред ста вља ме ђу др жав ни кон фликт“.16) Овај по јам прак-
тич но пред ста вља укљу чи ва ње свих си сте ма тич них и ор га ни зо ва-
них ме ра и за јед нич ких ак ци ја ра ди пред у пре ђи ва ња, спре ча ва ња 
или за у ста вља ња ака та на ру ша ва ња ми ра. Ко лек тив но упра вља ње 
кон флик ти ма пред ста вља си сте ма тич не на по ре да се пред у пре де, 
спре че или за у ста ве ак ти на ру ша ва ња ми ра ши ро ким спек тром за-
јед нич ких ак ци ја ко је укљу чу ју ко лек тив ну без бед ност, раз ли чи те 
мул ти ла те рал не фор ме ус по ста вља ња и одр жа ва ња ми ра и ста бил-
но сти.  Исто вре ме но, по ста вља се пи та ње објек тив но сти ауто ри-
те та од но сно над на ци о нал ног ауто ри те та ко ји ће про це ни ти да је 
свет ска без бед ност угро же на? Из два ја ње ле ги ти ми те та од лу чи ва-
ња о овим пи та њи ма ван по је ди нач не на ци је (др жа ве), отва ра по-
тен ци јал но про стор моћ ним др жа ва ма и не др жав ним ин сти ту ци-
ја ма да ути чу на објек тив ност про це не сте пе на угро жа ва ња, као 
и де фи ни са ње аде кват ног при сту па у од ре ђи ва њу стра на у су ко-
бу и њи хо вог уче шћа у од го вор но сти за су коб, кон фликт или кри-
зу. На и ме, пре ма кон цеп ту ко лек тив ног упра вља ња кон флик ти ма, 

16) Lep gold, J., We iss, T.G.,”Col lec ti ve Con flict Ma na ge ment and Chan ging World Po li tics” in 
edi ted by Lep gold, J., We iss, T.G., CollectiveConflictManagementandChangingWorldPo
litics, Sta te Uni ver sity of New York, New York, 1998, pp 5.
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„ако др жа ве сма тра ју да агре си ја, гра ђан ски рат или др жав ни удар 
у не кој др жа ви, мо же има ти не га ти ван ути цај на оста ле др жа ве, 
мо гу ре а го ва ти ко лек тив но, чак и ако не ма ју тре нут ни ин те рес у 
ак ту ел ној си ту а ци ји. То је ши ри кон цепт од али јан се као фор ме 
ко лек тив не без бед но сти и мул ти ла те ра ле као фор ме де кла ра тив-
не ди пло ма ти је и пред ста вља за јед нич ко (ко лек тив но) упра вља ње 
кон флик ти ма“ (енг. - Col lec ti ve Con flict Ma na ge ment-CCM ).17) Бит-
но је уочи ти да се овим кон цеп том ства ра мо гућ ност моћ ним и ути-
цај ним др жа ва ма да кре и ра ју ам би јент у ко ме се не ки ре жим или 
др жа ва мо же пред ста ви ти као „опа сна“ по оста так све та. На овај 
на чин по тен ци јал но се ути че или чак вр ши при ти сак на не ку др жа-
ву. У скла ду са тим, нео п ход но је оства ри ва ње не ко ли ко прин ци па, 
ко ји под ра зу ме ва ју оства ри ва ње „кри тич не ма се“ у ме ђу на род ном 
окру же њу, због да ва ња над на ци о нал ног ле ги ти ми те та ко лек тив ног 
упра вља ња кон флик ти ма. Из ме ђу оста лог, по ли тич ки ли де ри раз-
ви је них  др жа ва ко је прак тич но по кре ћу ак тив но сти мо ра ју да сво-
је ста во ве за сни ва ју на осно ву сле де ћих по ли тич ких прин ци па: те-
жња за за шти том сво јих спољ но по ли тич ких ин те ре са пу тем мул-
ти ла те ра ле и одр жа ње уса гла ше но сти са уну тра шњом по ли ти ком  
ра ди оства ри ва ња по ли тич ке по др шке. Ли де ри др жа ва све вре ме 
те же да оства ре ба ланс по ли тич ких ин те ре са (спољ них и уну тра-
шњих) и ци ље ва ко ји оства ру ју ком па ти бил ност са дру штве ним 
нор ма ма и јав но из ра же ним вред но сти ма, са свр хом оства ри ва ња 
по треб не по др шке јав но сти. На уч на раз ма тра ња по пи та њи ма ко-
лек тив не без бед но сти по ла ри шу при ступ овом пи та њу на осно ву 
ста во ва ре а ли ста, ко ји има ју ре зер ви сан, пе си ми стич ки став и ли-
бе ра ла ко ји за сту па ју иде ал ап со лут не отво ре но сти без бед но сне 
за јед ни це, као фи нал ну фор му од го во ра чо ве чан ства на без бед но-
сне иза зо ве. Са же то, осо бе но сти ко лек тив ног упра вља ња кон флик-
ти ма, мо гу се при ка за ти пре ма сле де ћем:18)

1. По што ме ђу на род не ин сти ту ци је из ра жа ва ју ба ланс си ле, 
не ма ју не за ви сан при ступ у ре ша ва њу су ко ба.

2. Ко лек тив но упра вља ње кон флик ти ма је угро же но пре ве ли-
ким ан га жо ва њем ве ли ких и моћ них др жа ва.

3. Са рад ња у при ме ни кон цеп та ко лек тив ног упра вља ња кон-
флик ти ма је ве о ма крх ка ако не по сто ји фор ма оба ве зу ју ћег 
уго во ра из ме ђу стра на.

17) Lep gold, J., We iss, T.G., pp 6.
18) Пре ма: Lep gold, J., We iss, T.G., pp 9.
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4. У скла ду са опре де ље њем пре ма за јед нич ким ци ље ви ма, ко-
лек тив но упра вља ње кон флик ти ма је нео се тљи во на по је ди-
нач не др жав не ин те ре се.

5. Ко лек тив но упра вља ње кон флик ти ма има нај ве ће ефек те ка-
да се при ме њу је у фа зи пре кон флик та, као пре вен ци ја у фа-
зи спре ча ва ња кон флик та и ње го во пре ра ста ње у су коб. Нај-
сна жни је ору ђе је пре вен тив на ди пло ма ти ја и праг ма тич но 
во ђен про цес ин те ре сног пре го ва ра ња.

Ин те рес по је ди не др жа ве се од ре ђу је и пре по зна је у чи ње ни ци 
да  ин сти ту ци о нал ни, ме ђу на род ни при ступ омо гу ћа ва за јед нич ко 
де ло ва ње што во ди ка сма ње њу тро шко ва по је ди нач ног од го во ра 
на прет ње. Ре зул та ти и ефек ти под ра зу ме ва ју си нер гиј ски на ступ 
свих уче сни ка, по што ва ње про це ду ра и пра ви ла, кон сен зус у од лу-
чи ва њу, објек тив ност у при сту пу итд. Иако је те шко по сти ћи иде-
ал ова кве фор ме ме ђу на род ног од го во ра на кон флик те ко ји се ја-
вља ју на гло бал ном ни воу, мо ра се кон ста то ва ти да је овај при ступ 
ре ша ва ња без бед но сних иза зо ва и прет њи нај е фи ка сни ји. Ра ди 
по сти за ња мак си мал них ре зул та та, нео п ход но је по сти за ње за јед-
нич ких ста во ва у ве зи по ли ти ке и оства ри ва ње стра те шке ин тер ак-
ци је раз ли чи тих фак то ра. Нео п ход на је ком па ти бил ност уче сни ка 
и њи хо вих ка рак те ри сти ка, као и ускла ђе ност њи хо ве ре ла тив не 
мо ћи. Ак те ри тре ба ју да по се ду ју спо зна ју при ро де од но са, као и 
да под сти чу ве ру у ва жност раз во ја од но са по ве ре ња и са рад ње. 
По треб на је спо соб ност са гле да ва ња бу дућ но сти, ви зи ја по ли тич-
ких ци ље ва за ко је се ак те ри за ла жу, ве зе ме ђу на род не по ли ти ке и 
по ли тич ких убе ђе ња и уре ђе ња уну тар др жа ва.19)

ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИМПЕРАТИВИПОТРЕБА

По сто ја ње ак тив не ме ђу за ви сно сти у свим сфе ра ма жи во та 
на гло бал ном ни воу, бри са ње ја сне гра ни це из ме ђу др жав них и 
„сло бод них“ су бје ка та угро жа ва ња без бед но сти, као и еска ла ци ја 
аси ме трич них иза зо ва, узро ку ју нео п ход ност да се на у ке од бра не 
адап ти ра ју на гло бал ни при ступ без бед но сти. По тре ба за из на-
ла же њем аде кват ног ин тер ди сци пи нар ног при сту па у из у ча ва њу 
на у ка од бра не са по ли тич ког, со ци јал ног, де мо граф ског, тех но ло-
шког, и дру гих аспе ка та на ме ће се као ло ги чан од го вор на са вре-

19) Оп шир ни је: Lam born, A.C., „The o re ti cal and Hi sto ri cal Per spec ti ves on Col lec ti ve Se cu-
rity“ in edi ted by Lep gold, J., We iss, T.G., CollectiveConflictManagementandChanging
WorldPolitics, Sta te Uni ver sity of New York, New York, 1998,  pp 31-54. 
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ме не гло бал не без бед но сне иза зо ве. На у ка се на ме ће као ка пи тал 
и фак тор раз во ја дру штва. Ме ђу тим, ве за из ме ђу на уч них са зна ња 
и при ме не тих са зна ња у прак си је за не мар љи ва. Им пле мен та ци-
ја ис тра жи ва ња и раз во ја ни је до вољ но раз ви је на и при ме ње на у 
прак си, иако по сто ји ин тен зи ван на уч ни и ис тра жи вач ки рад. Мо-
де ло ва ње са вре ме них на уч них прин ци па у обла сти ма при ме не на у-
ка од бра не, на ме ће се као услов успе шно сти и ефи ка сно сти од бра-
не јед не на ци је, ор га ни за ци је или без бед но сне за јед ни це. 

Ево лу ци ја уло ге вој не си ле од пре стан ка хлад ног ра та, на мет-
ну ла је зна чај не иза зо ве пред др жа ве у од но су на ор га ни зо ва ње 
и док три нар но опре де ље ње њи хо вих ору жа них сна га. За ве ли ки 
број зе ма ља сма ње ње уло ге у спољ ној од бра ни је за ме ње на са но-
вом, од но сно ре де фи ни са ном уло гом и ми си ја ма. То укљу чу ју про-
јек ци ју сна га за ра то ва ње и ми ров не мисијe, али и за уну тра шња 
др жав на без бед но сна пи та ња ка ко би се од го во ри ло на но ве без-
бед но сне иза зо ве, уче ство ва ло у из град њи на ци о нал них др жа ва и 
по моћ ци вил ним ор га ни ма вла сти. Те про ме не су иза зва ле зна чај-
не ор га ни за ци о не, фи нан сиј ске и дру ге зах те ве, али и до но ше ње 
те шких од лу ка о да љем раз во ју ору жа них сна га.20) Функ ци о нал-
но ре де фи ни са ње под ра зу ме ва ло је и да љи раз вој на у ка од бра не 
од но сно ши ри на уч ни при ступ од бра ни и без бед но сти. У од но су 
на хлад но ра тов ски пе ри од ка да се уло га ору жа них сна га пре све га 
огле да ла у од бра ни те ри то ри је, да нас је та уло га про ши ре на и на 
из ме ње ну при ро ду од бра не на ци о нал не те ри то ри је, во ђе ње опе ра-
ци је сву да у све ту, ми ров ним ми си ја ма и ху ма ни тар ним ин тер вен-
ци ја ма, од брам бе ној ди пло ма ти ји и пи та њи ма уну тра шње без бед-
но сти.

Сва ка ко, пи та ње од бра не на ци о нал не те ри то ри је ни је по ста ло 
за ста ре ло или ире ле вант но, или да за вре ме хлад ног ра та ни је би ло 
дру гих ми си ја, са мо су се при о ри те ти из ме ни ли у скла ду са са вре-
ме ним гло бал ним при сту пом уло зи ору жа них сна га. Са ме ору жа не 
сна ге су у скла ду са гло бал ним зах те ви ма пре тр пе ле мно ге зна чај-
не про ме не:

- Про фе си о на ли за ци ја, ко ја је у се би укљу чи ва ла пре кид оба-
ве зног слу же ња вој ног ро ка, слу же ње на до бро вољ ној осно-
ви и ви со ке про фе си о нал не стан дар де. 

20) Оп шир ни је: DefencetransformationinEurope:evolvingMilitaryroles, edi ted by Ti mothy 
Ed munds, Uni ver sity of Bri stol, UK and Mar jan Ma le šič Uni ver sity of Lju blja na, Slo ve nia, 
IOS Press, Am ster dam.
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- Функ ци о нал ност, то ком хлад ног ра та ору жа не сна ге су би-
ле на ме ње не пре све га за од бра ну на ци о нал них те ри то ри ја, 
док су да нас на ме ње не за тзв. не тра ди ци о нал не ми си је као 
што су ми ров не ми си је, ху ма ни тар не ин тер вен ци је и кри зни 
ме наџ мент.

- Ин тер на ци о на ли за ци ја ми си ја, да нас је на гла шен мул ти на-
ци о нал ни кон текст упо треб не ору жа них сна га.

- Ја ча ње ле ги ти ми те та, ору жа не сна ге су фак тор ста бил но сти 
у Евро пи, по го то во у зе мља ма пост ко му ни стич ког про сто-
ра.

- Сма ње ње же ље за при кљу че њем ору жа ним сна га ма, у про-
фе си о нал ним вој ска ма ква ли тет ка дра је сма њен на ро чи то 
мла дих обра зо ва них љу ди због не до вољ не ком пе ти тив но сти 
вој ног по зи ва.

- Сма ње ње со ци јал не уло ге ору жа них сна га, све је ма ње мла-
дих љу ди ко ји су со ци ја ли зо ва ни са ору жа ним сна га ма.

- Ком плек сна при ро да ци вил но-вој них од но са, ору жа не сна ге 
су све ви ше при мо ра не да са ра ђу ју са ци вил ним сек то ром, 
по го то во у обла сти обу ке, обра зо ва ња и ло ги сти ке.21)

Но ви аси ме трич ни иза зо ви има ју пот пу но дру га чи ју струк-
ту ру од оних ко ји су угро жа ва ли ста бил ност и без бед ност то ком 
хлад ног ра та што на ме ће пи та ње ре кон цеп ту а ли за ци је са мог пој-
ма без бед но сти. На у ке од бра не су на кон пре стан ка хлад ног ра та 
и по чет ком 21. ве ка мо ра ле да адап ти ра ју сво ја ис тра жи ва ња са 
ко о пе ра тив ним при сту пом чи та вом спек тру на уч них обла сти ко је 
тре ба да ин те лек ту ал но до при не су одр жа ва њу ста бил но сти и без-
бед но сти у све ту. У обла сти без бед но сти и од бра не, аси ме три ја је 
де ло ва ње, ор га ни зо ва ње и раз ми шља ње на дру га чи ји на чин од свог 
про тив ни ка ка ко би се оства ри ла пред ност, екс пло а ти са ла про тив-
ни ко ва сла бост, пре у зе ла ини ци ја ти ва или до би ла сло бо да ак ци-
је. Сло же ност ва ри ја ци ја иза зо ва и ком плек сност аси ме трич ног 
при сту па узро ку је ши рок спек тар ка рак те ри сти ка у за ви сно сти од 
по зи ци је по сма тра ча и су бјек та функ ци је од го во ра на аси ме трич-
не прет ње. У од но су на ни во, мо же би ти по ли тич ко-стра те гиј ско, 
вој но-стра те гиј ско, опе ра тив но или ком би на ци ја свих на бро ја них. 
Мо же укљу чи ва ти раз ли чи те ме то де, тех но ло ги ју, вред но сти, ор га-
ни за ци ју, вре мен ске окви ре или ком би на ци ју истих. Пре ма тра ја-

21)  Исто.
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њу, мо же би ти крат ко трај но или ду го трај но, а у од но су на све сност 
у ре а го ва њу, мо же би ти на мер но или под ра зу ме ва но. Та ко ђе, мо же 
би ти дис крет но или пра ће но у ком би на ци ји са си ме трич ним при-
сту пом, а по јав но мо же да има пси хо ло шку или фи зич ку ком по-
нен ту.22)

Са мо стал но су прот ста вља ње др жа ва прет ња ма без бед но сти је 
за ста ре ло и еко ном ски нео прав да но, тренд по ве ћа ња мул ти на ци о-
нал них ак тив но сти зах те ва и мул ти на ци о нал ни са вре ме ни при ступ 
из у ча ва њу на у ка ко је мо гу да до при не су бо љем раз у ме ва њу, али 
и од го во ру на та кве прет ње. Про це на без бед но сти ни је огра ни че-
на ис кљу чи во на иден ти фи ка ци ју по тен ци јал них вој них прет њи у 
бу дућ но сти, већ је усме ре на и на све о бу хват ну ана ли зу трен до ва 
у обла сти ма од зна ча ја за гло бал ну, ре ги о нал ну и на ци о нал ну без-
бед ност.

У са вре ме ном по и ма њу без бед но сти од ору жа них сна га се зах-
те ва из град ња до дат них спо соб но сти за аде ква тан од го вор на аси-
ме трич не прет ње, као и из град њу спо соб но сти за ком па ти бил но 
де ло ва ње у по др шци ци вил ним ор га ни ма вла сти. Ова кви ста во ви 
и зах те ви су про ис те кли из по тре бе за све ве ћом ра ци о на ли за ци јом 
без бед но сних су бје ка та у све ту, те је та кав тренд не ми нов но мо рао 
да се од ра зи и на са вре ме но обра зо ва не и об у че не ору жа не сна ге.

Прак тич но, од на у ка од бра не се оче ку је да ука жу на на чи не од-
го во ра пре ма иден ти фи ко ва ним са вре ме ним фор ма ма угро жа ва ња 
на ци о нал не, а услед гло бал не ме ђу за ви сно сти узро ко ва не тран сна-
ци о нал ним и су пра на ци о нал ним при сту пом свим се ге мен ти ма дру-
штва, и гло бал не без бед но сне прет ње. При то ме се не ми сли са мо 
на тех но ло шка до стиг ну ћа већ се зах те ва мул ти ди сци пли нар ност 
при сту па на уч них ме то да у обла сти без бед но сти. На уч ни при ступ 
у фор ми ра њу од го во ра јед ног дру штва на без бед но сне иза зо ве, по-
себ но др жа ве ко ја пре тен ду ју да бу ду део без бед но сне за јед ни це, 
има им пе ра тив мул ти ди си пли нар но сти са свр хом пре ва зи ла же ња 
за ста ре лих, не тач них, не ра зу мљи вих пер цеп ци ја о без бед но сним 
прет ња ма. Нео п ход но је раз у ме ва ње и ана ли за мул ти пли ко ва них 
без бед но сних иза зо ва ко ји по га ђа ју по је дин ца, дру штво, др жа ве, 
над на ци о нал не и су пра на ци о нал не ор га ни за ци је и цео свет ка ко би 
се на шао аде ква тан од го вор.

22) АsymmetryandU.S.militarystrategy:definition,background,andstrategicconcepts, Ste-
ven Metz аnd Do u glas V. Johnson II, Stra te gic Stu di es In sti tu te, U.S. Army War Col le ge, 122 
For bes Ave., Car li sle,2001.
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***

Пре са мо де сет го ди на на ци о нал на без бед ност је би ла си но-
ним за од бра ну, а да нас без бед ност има мно го ши ре зна че ње од 
од бра не у вој ном сми слу. Раз лог је у чи ње ни ци што су и са вре ме-
не прет ње без бед но сти пре те жно аси ме трич не при ро де, по себ но у 
фа зи раз во ја и екс пло а та ци је прет ње и ри зи ка, ка да је мо гу ће де ло-
ва ти пре вен тив но са ци љем спре ча ва ња на стан ка су ко ба, од но сно 
раз во ја кри зе. Об зи ром да је по јам без бед ност у скла ду са са вре-
ме ним прет ња ма ве о ма про ши рен, на уч ни про гра ми ко ји се ба ве 
из у ча ва њем без бед но сти и од бра не, мо ра ју да се ре де фи ни шу и да 
у сво је про гра ме увр сте те ме и обла сти ко је из у ча ва ју те фе но ме не. 
Без бед ност тре ба да до ми нант но са др жи вој ни аспект, али об зи ром 
на из ме ње ну при ро ду прет њи зах те ва се и дру га чи ји вој ни од го вор 
ко ји не мо же би ти са мо па сив на од бра на или за штит не ме ре. То је 
кру ци јал ни фак тор у де тер ми ни са њу из град ње од го ва ра ју ће стра-
те ги је раз во ја на у ке за бу ду ће без бед но сне по тре бе.23) У раз во ју и 
ре а фир ми са њу на у ка од бра не нео п ход но је ге не ри са ти иде је, сти-
му ли са ти ана ли тич ки при ступ, под сти ца ти кри тич ко раз ми шља ње 
и во ди ти струч не рас пра ве о свим аспек ти ма  адап ти ра ња на но-
ве без бед но сне иза зо ве. Ова кав при ступ укљу чу је и обез бе ђи ва-
ње аде кват не на уч не ба зе ко ја тре ба да пру жи по др шку са вре ме-
ној бор би про тив но вих прет њи. По тре ба оства ри ва ња дво смер не 
ко му ни ка ци је из ме ђу раз ли чи тих еле ме на та на уч не за јед ни це и 
упра вљач ке струк ту ре ору жа них сна га, са свр хом по сти за ња ефи-
ка сног и на уч но за сно ва ног од го во ра на са вре ме не без бед но сне 
иза зо ве, на ме ће по тре бу пре ва зи ла же ња кру тих фор ми ко му ни ка-
ци ја из ме ђу но си ла ца функ ци ја упра вља ња без бед но сним пи та њи-
ма. По ли тич ке и стра те гиј ске про ме не ко је су се од и гра ле на кон 
пре стан ка хлад ног ра та дра ма тич но су из ме ни ле гло бал но без бед-
но сно окру же ње. Тра ди ци о нал ни иза зо ви ко ји су под ра зу ме ва ли 
так ми че ње су пер си ла су ума ње ни или у пот пу но сти не ста ли. Упр-
кос оче ки ва њи ма пре ста нак хлад ног ра та ни је учи нио свет без бед-
ни јим ме стом или лак шим за раз у ме ва ње. На и ме, уз чи ње ни цу да 
др жа ве кон ти ну и ра но на сто је да оства ре сво је гло бал не по ли тич ке 
или еко ном ске ци ље ве упо тре бом си ле, по ја вио се чи тав спек тар 
не тра ди ци о нал них аси ме трич них иза зо ва за без бед ност и ста бил-

23)  ScienceandSociety in theFaceof theNewSecurityThreats, edi ted by Mary Shar pe St. 
Ed mund’s  Col le ge, Uni ver sity of Cam brid ge, UK and Abim bo la Ag bo lu a je St. Ed mund’s 
Col le ge, Uni ver sity of Cam brid ge, UK, IOS Press, Am ster dam,2006.
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ност. Још увек ни је нај ја сни је ка ко др жа ве да нас ви де сво је без-
бед но сне ин те ре се у но вој гло бал ној ре ал но сти, али ја сно је да су 
нео п ход на ре-ева лу а ци ја пи та ња и фак то ра ко ји мо гу угро зи ти ста-
бил ност и без бед ност. 

Са вре ме ни аси ме трич ни иза зо ви ни су би ли при мар ни у на-
у ка ма од бра не ни ти су пред ста вља ли фо кус на уч них раз ма тра-
ња то ком и кра јем про шлог ве ка, док се да нас жи вот на сре ди на, 
еко но ми ја, тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми нал, те ро ри зам, 
со ци јал на пи та ња ви ше стру ко из у ча ва ју са без бед но сног ста но ви-
шта. Ми ре ње ор то док сног и са вре ме ног при сту па на у ка ко је се ба-
ве од бра ном тре ба да про мо ви шу раз вој но вог те о рет ског по гле да 
на  гло ба ли за ци ју, али и при мењ љи вост на од го вор у бор би про тив 
са вре ме них без бед но сних иза зо ва, ри зи ка и прет њи.

KatarinaStrbac,MiroslavMitrovic


INTERDISCIPLINARYAPPROACHTOTHESCIENCEOF
SECURITYANDDEFENSE

Summary
Amodernapproachtothescienciesofdefenceinvolves
monitoring,analysis,designandapplicationofknowled
gebroaderspectrumofscience.Scientificfields thatare
representedinthedemandofmultidisciplinaryofdefence
sciencehavewiderangeofsocialandhumanities,through
technical to themedical science.Why is it necessary to
have amultidisciplinary approach? Each participant in
theprocessofdefenceplanningintheimplementationof
thefunctionofappliedknowledgeinthiscomplexsocial
field,mustbe in the initialanalyticalbasis incorporates
notonlyattheexperientialaspect,butalsotogettothe
scientific viewpoint and projected the foreseeable future
intheareasthataffectthemodernapproachofscienceof
defence.Itcanbesaidthatthespecialinfluenceonthecre
ationofthemodernapproachtodefencescienceareglo
balizationwithitsderivatessucharegeopoliticaltrends,
internationalapproachtothesecurityanddefenceaswell
asexistenceofoutinstitutionalandnongovernmentthre
atsandtheirasymmetry.Thispaperpresentsapartofthe
complexfactorsthatcontributetotheinterdisciplinaryna
tureofcontemporarydefencescience.
Keywords:Defencescience,globalization,geopolitics,in
ternationalpolitics,asymmetricthreats
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WHY THEORY  
OF INTELLIGENCE ACTIVITIES

Summary
 In this work an effort has been made to obtain a com-
prehensive review and analyze different conceptual des-
ignations of the intelligence activities resulting from both 
individual and theoretical research efforts as well as many 
institutional definitions regarding this phenomenon. Fur-
thermore, there are special research approaches in com-
prehension of the intelligence activities phenomenon and 
its conceptual designation, systematically presented in this 
study. At the same time importance and significant role of 
the paper’s main issue (intelligence activities) was born 
in mind, related to preserving and promoting national se-
curity as a part of foreign policy creating and realization 
process. Finally, this subject has to do with defining the 
national interests. Based on these theoretical assumptions, 
taking into account the general concept of scientific theory 
and theory in the social sciences, this piece of work realiz-
es the phenomenon of intelligence activities in a historical 
context and furthermore it attempts to outline and justify 
building and conceptual elements which are foundation of 
the very theory of intelligence activities as a specific and 
special scientific approach to understanding the concept 
of intelligence within the framework of social and politi-
cal, that is security phenomenon in the broadest sense.
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DIFFERENT UNDERSTANDINGS  
OF  THE CONCEPT OF INTELLIGENCE ACTIVITIES

Scientific and theoretical analysis of the concept of intelligence 
depends on the purpose of using the term intelligence, or on what it 
specifically labels. At a basic and benign level analysis, intelligence can 
be defined simply as processed information. Or it can be more specific 
when it is described as being knowledge and analysis designed to as-
sist action (Quiggin, 2007). Intelligence activity is always linked to the 
fate or survival of a state and the preservation of common interests and 
values   of a community. It largely determines the way we anticipate the 
reality around us as well us changes that occur daily and can have a 
negative impact on us. Confirmation of these positions is found in the 
number of the meanings of the term intelligence:

1. To perceive things in the germ is intelligence... The heart of in-
telligence is getting at and faithfully representing the truth.... All 
the knowledge which we have of the enemy and his country; 
therefore, in fact, the foundation of all our ideas and actions 
(Lathrop, 2004);

2. Intelligence is an instrument of conflict. It consists of words, 
numbers, images, suggestions, appraisals, incitements. It con-
sists also of truths that enlighten or mislead, or of outright false-
hoods. Because it is immaterial, intelligence cannot wound. But 
its use has led to the killing or saving of millions (Codevilla, 
1992);

3. The term foreign intelligence means information relating to the 
capabilities, intentions, or activities of foreign governments 
or elements thereof, foreign organizations, or foreign persons 
(Warner, 2002);

4. Intelligence is the knowledge - and, ideally, foreknowledge - 
sought by nations in response to external threats and to protect 
their vital interests, especially the well-being of their own peo-
ple (Jentelson & Paterson,1997);

5. Intelligence  simply stands for collecting necessary informa-
tion for those who request them. In foreign policy and national 
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security, intelligence has duty to direct foreign policy decision 
makers and help them to carry out wisely their aims (DeConde, 
2002);

6. Intelligence  designates secret actions, extension of the war by 
the means of secret operations (secret interfering of one power 
in the affairs of the other), which have their utmost goal to di-
minish the power of the other side and meddle in their affairs 
(Bruneau, 2008);

7. Intelligence has two main purposes: Firstly, to inform policy, 
and secondly, to support military, police and some other opera-
tions which have protection of national security as their utmost 
goal (Bruneau, 2008). 

8. Intelligence  denotes significant political information, subject-
ed to the processing and analysis, and assigned to key decision 
makers within government (Turner, 1991);

9. Intelligence is a unique activity that includes collecting and ana-
lyzing information and their conversion into intelligence knowl-
edge, and some other activities, too (counter-intelligence and 
covert actions). Intelligence gathering has the following forms: 
open source collection; clandestine collection; human source 
collection; and technical collection (Richelson, 1999);

10. Intelligence indicates collection of political, economic or mili-
tary data on potential enemies, and one of the most sophisticated 
branches of the executive (Scruton, 2007);

11. Intelligence refers to a special kind of knowledge necessary to 
accomplish a mission - the kind of strategic knowledge that re-
veals critical threats and opportunities that may jeopardize or as-
sure mission accomplishment. Intelligence often reveals hidden 
secrets or conveys a deep understanding that is covered by com-
plexity, deliberate denial, or outright deception (Waltz, 2009);

12. Intelligence has several meanings, but two especially signifi-
cant: 1/ intelligence is an activity and a process, and therefore it 
has usually been spoken of “conducting intelligence work”; 2/ 
intelligence is the final product of its kind as a final result of the 
intelligence work (McDowell & Goodman, 2009).

According to the “Concise Oxford English Dictionary”, intelli-
gence is defined as a “synthesis of that what is known and integrated 
with new information, and finally interpreted in its true meaning.” A 
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similar definition of intelligence is given by Edward Waltz, who defines 
it as: 1/ a special kind of knowledge that needs to be achieved, the stra-
tegic knowledge that reveals the threats and points out different abilities 
and ways of realizing the planned mission (goals); 2/ activity that is 
to reveal the secrets of others and to provide a thorough understand-
ing of others’ conscious and hidden intentions, plans and deceptions 
(Waltz, 2009). In The Encyclopedia Britannica the same term means 
the process of supplying of political decision makers with knowledge 
concerning the present situation trends, capabilities and intentions of 
foreign countries and groups within them because information is the 
basic element of national power in a world that is characterized by a 
large number of sovereign states. Intelligence also includes the esti-
mated/verified information, and as such is often the fundamental point 
of making major national decisions. The character of the concept of 
intelligence as a specific activity is illustrated in the Executive order of 
the President of the United States (Executive Order No. 12333) made 
in 1981, according to which the intelligence system is defined as a sys-
tem responsible for providing the President and U.S. National Security 
Council / NSC with necessary information that is the starting point and 
basis for decision making regarding the management and development 
of foreign, defense and economic policy, as well as  protection of the 
U.S. national interests from security threats coming from abroad. Ac-
cording to the official definition of the CIA, intelligence’s primary task 
is to let American leaders know what is happening outside the U.S. in 
order to be prepared for what might happen in the future (Troy, 1991). 
According to the USA Patriot Act, foreign intelligence includes: “a/ in-
formation, regardless of whether the proceeds from U.S. citizens or not, 
concerning the U.S. ability to protect against: (1) actual or potential 
attack or other grave acts made by the enemy or its representative, (2) 
sabotage or international terrorism encouraged or carried out by foreign 
power or its agents, (3) secret intelligence activities (espionage) or for-
eign agents networks;  b / Information related to foreign powers or their 
territory of interest for: (a) national security and defense of U.S., or (b) 
the implementation of U.S. foreign policy.

Sherman Kent enlarges the concept of intelligence including the 
strategic intelligence as additional point. He defines it as a foreign intel-
ligence or high-level foreign positive intelligence, whose final product 
is knowledge, necessary for the welfare and security of the nation. This 
knowledge is vitally important for national survival, and must be ac-
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curate, timely and complete, in order to form the basis for the action on 
external level.  Kent underlines three functional categories of strategic 
information intelligence: 1/ basic descriptive, 2/ current-reporting, and 
3/ speculative-evaluate element or prognostic element of strategic in-
telligence activity. The latter is foundation for making estimates and 
forecasts about the future behavior of states at the international level 
and their intentions in relation to the opponent’s national interests and 
national security. These findings include information about the strate-
gic character of another state, its relations with other subjects of in-
ternational relations, its power (sources and elements) and willingness 
to use its total resources (Stojanović, Đurić, Despotović, 2011) in the 
implementation of its strategic interests, as well as information about 
the weaknesses that may affect its strategic character, etc. (Kent, 1949).

 As a result of strategic intelligence work, strategic intelligence 
findings provide for policy a general picture of the specific issues and 
long-term forecasts thus enabling the planning process for the future. 
Strategic findings mean analytical synthesis of information from differ-
ent sources (espionage, diplomacy, SIGINT, ELINT, COMINT, IMINT, 
MASINT and OSINT), which all together are the basis for informing 
the holders of political power and for making key decisions in area of 
national security and strategic foreign policy achievements (Russell, 
2010). Strategic intelligence assessment is the final all-source intelli-
gence product of actionable knowledge provided to government to an-
ticipate or reduce uncertainty in its pursuit or protection of international 
political, economic and security objectives (Quiggin, 2007).

In addition to collecting information intelligence, the second as-
pect of the concept of intelligence is the analysis or integration of raw 
intelligence into finished intelligence, which should be a simple state-
ment of facts, ability estimations of the other nations’ military forces, or 
the projection of the likely trends of political events in another country. 
Other activities included in the notion of intelligence are covert actions 
and counterintelligence. Counter-intelligence activity itself involves 
information gathering and neutralizing the activities of foreign intelli-
gence services (espionage, investigation of deserters, analysis of hostile 
intelligence services’ methods, and direct infiltration and disruption of 
activities of those services (Richelson, 1999; Bajagić, 2009).

Facts, or awareness and knowledge about the dangers and circum-
stances that lead the states in a conflict can be provided only by careful 
collection of information on major events, surroundings, and intentions 
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around the world. As a complex concept, the term intelligence has four 
basic meanings: 1/ “information - a tangible product collected and in-
terpreted to obtain clear images of political and military situation in 
the world”, 2/ process - a series of reciprocal steps that make up the 
intelligence cycle; 3/ tasks: a/ collection and analysis as the basis of 
the intelligence cycle, b/ counter-intelligence tasks that prevent covert 
activities directed against the U.S. by foreign entities (usually hostile 
intelligence services), c/ covert actions, also called “special activities”, 
which involve covert interference in the affairs of other states, and 4/ 
structures or organizations that perform the tasks described above. In-
telligence in this sense means the current network of institutions in-
volved in collecting, processing, interpretation and distribution of in-
formation. Furthermore, it includes institutions that plan and implement 
counter-intelligence activities and covert action (Johnson, 1996). Stra-
tegic intelligence as the basis of foreign policy is the core of success-
ful management of foreign policy, the proper understanding of world 
events, thus clearing the path for decision-making before the foreign 
policy decision-makers (Johnson, 1991).

THE INTELLIGENCE ACTIVITY CONCEPT

The term intelligence is derived from the Latin word disclose, be-
tray, reveal. Its prefix “inte” is derived from the prefix “inter” which 
in Latin means between or among. The second part of the word intel-
ligence comes from the Latin words “leger” - which primarily means 
the collection of fruits or vegetables. Over time, these two entries - inter 
and legere in meaning of the above, were merged into one, which got the 
meaning of knowledge or skill needed to distinguish between good and 
bad fruit and vegetables. Gradually, the word intelligence had been cre-
ated, indicating the skill and ability (willingness), needed to make wise 
choice of the most productive way of life. Born of the previous word, 
the modern notion of intelligence refers to knowledge and information 
necessary for important political decisions which have to be brought. 
On the other hand, it is important to note the distinction between the 
concept of intelligence in psychology, and its understanding referring 
to the foreign policy, national security, and security in general. In this 
regard, one can speak of similar meaning of the terms intelligence and 
“intelligence quotient” (IQ) and intelligence activities, because both 
essentially mean the ability to collect and process data about the envi-
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ronment (the world around us), as a prelude to obtaining knowledge, 
needed to make strategic decisions in life or in public affairs (Johnson, 
2007). In Russian, the term used for intelligence is “razvedka” which is 
defined as a theory and practice of gathering information about the en-
emies who are important for security and defense, policy or economy. 
The meaning of this word also encircles the concept of organized activ-
ity of specialized institutions of government using in their work legal 
methods of data collection (collecting and analyzing data from public 
sources, listening to the radio stations from abroad, with the help and 
surveillance of the intelligence satellites), as well as the methods de-
fined as an illegal action, included in the terms such as “espionage” or 
“information theft” (Savić & Bajagić, 2003; Bajagić, 2010). 

The concept of intelligence is a synthetic concept which designates 
the activity and the organization (intelligence service), further, the pro-
cess of intelligence work (the intelligence cycle) and finally, the intelli-
gence products or information intelligence, from raw to finished, which 
is the utmost result of the entire intelligence work realized through the 
intelligence cycle (Hoogenboom, 2006).  Intelligence is understood as 
an inevitable part of the management of knowledge, since it involves 
the collection, analysis, synthesis and transfer of information, with re-
spect to the following cognitive hierarchy (levels) of knowledge: data, 
information, and final knowledge. The data is the first and lowest level 
of knowledge whose main sources are individual perception, primitive 
messages, human communication/conversation, and contents of SMS 
messages, electronic records, and scientific observations. In the intel-
ligence literature the term raw intelligence and evidence is used for 
data, as the most important data elements in the context of their cogni-
tive meaning. Information is another level of knowledge which consists 
of organized sets of data, sorted, classified, indexed and linked into a 
single unit which has to be further analyzed. Knowledge and predic-
tion (forecasting) is the highest cognitive level, the final product, which 
provides a high level of understanding of the nature of information and 
the ability to understand the past and the future of those subjects that 
information were related to. This knowledge has its own static and dy-
namic content (Ibid).

These three cognitive levels of knowledge are always distinct, be-
cause the information represents analytically processed data, classified 
into one whole, which is to be further subjected to the higher and more 
complex processes of analysis. Eventually, based on the accuracy of 
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this information, it ensures the highest level of cognitive skills - intel-
ligence knowledge (prediction). Information intelligence per se may 
be: 1/ general (gives a general idea of   the problems and participants 
we are interested in – of individuals or groups within the game we per-
form), 2/ liquid or operational (monitoring the changes occurred under 
the circumstances), 3/ concrete (fill in the gaps identified or respond to 
certain questions), 4/ indirect (confirm or disprove certain assumptions 
with regard to the fact that it is related to them only indirectly) and 5/ 
estimative: clarifying the events and gives a forecast of their future de-
velopment; these are optimally processed data (Ronin, 2009).

Intelligence understood as a specific information differs from in-
formation in the daily life in at least six points: 1/ the doom of ide-
ologies, nations, economies and people can depend on the manner in 
which information intelligence is used, 2/ desired information is usu-
ally (though not always) information that other nations, groups and 
people do not want to have them published; 3/ desired information is 
about individuals, groups or nations that are often (but not always) the 
enemies or potential enemies to those who gather the information; 4/ 
gathering information is usually, though not always, made in a secret 
manner , 5/ individual, group or ethnic rights could be compromised by 
the intelligence operations, and 6/ intelligence activity in the broadest 
sense may include covert action involving the impact on foreign and 
domestic policies of other states without disclosing the actual source 
of this impact (Johnson, 2007). Professional intelligencers define the 
term intelligence in strategic and tactical sense. Strategic intelligence 
activity means “knowledge or foreknowledge about the world around 
us, which is an introduction to the presidential decisions and actions.” 
In a tactical sense, intelligence refers to information about events and 
conditions in certain hot spots, including military situational aware-
ness. However, the focus is on strategic intelligence, which ensures 
that national leaders understand the potential risks and successes at the 
national and international level. These findings may refer to threats on 
one’s own territory (e.g. subversion carried out by domestic radical en-
tities or infiltration of hostile intelligence structure or terrorist within 
the national territory), or other hazards or events from abroad.

Strategic intelligence in the context of global geographical dimen-
sion has other meanings. It most commonly refers to tangible intel-
ligence information gathered, analyzed, evaluated and interpreted, in 
the hope that it will help understand more deeply subversive activity at 
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home, or political, economic, social and military situation in the world 
(Johnson, 2007).  As an example of strategic intelligence task a question 
can be taken that requires an answer on the whereabouts of Al Qaeda 
cells active in the world, which countries are secretly developing weap-
ons of mass destruction, what are the political, security and economic 
conditions in certain war areas in the world, etc. A special importance 
is attributed to the Current intelligence, which is finished intelligence 
product that is delivered every day to the nation’s top leadership. This 
is the synthesis of all relevant data obtained from minute-by-minute 
monitoring of certain phenomenon, event or issue that is the subject of 
intelligence research (Lathrop, 2004).

Given the similarities and differences in defining the concept of 
intelligence and the presented analysis of understanding the concept 
of intelligence in the expert literature, we can draw several important 
conclusions. First, in the theory of Intelligence, the notion intelligence 
most often designates the entire process of intelligence activities, but 
also the final intelligence product, or knowledge, or foreknowledge, 
which represents the unity of all the important information that intel-
ligence received during the following activities: intelligence gathering, 
their assessment, analysis and integration, and, finally, their assignment 
to the political decision-makers responsible for the   national security 
and foreign policy, in the form of systematized (final) intelligence stud-
ies. Second, finished intelligence form the basis and the starting point 
of foreign policy decision-makers for further consideration of possible 
courses of political action on external level, for defining more courses 
of action, choosing one direction, and the choice of means and proce-
dures for the implementation of foreign policy objectives. Third, the 
expression of intelligence, in terms of activities, over time has been ex-
tended to counter-intelligence activities and covert action, thus placing 
the intelligence activity into direct contact with the process of realiza-
tion of foreign policy goals, especially when it comes to covert actions.

So, intelligence within itself combines as well activities that do 
not represent the classical intelligence activity which is, above all, the 
covert action, or application of specific forms of force in international 
relations, “backstage games” of the covert interference in the internal 
affairs of other countries in order to achieve defined policy objectives 
(Bajagić, 2010). Finally, the notion of intelligence can be defined as 
an intelligence activity which makes the unity of interconnected stages 
(perception of intelligence problems, defining needs and requirements, 
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collection, evaluation and analysis, interpretation, integration, produc-
tion of final documents, the transfer and interpretation of intelligence 
findings). As knowledge, intelligence is the final intelligence product, 
synthesized intelligence knowledge, in different forms of intelligence 
documents transferred to end users - the real subjects of foreign policy 
decision-making process, as well as to others who directly participate in 
the implementation of the defined foreign policy objectives and the es-
tablished directions of foreign policy actions. Therefore, when it comes 
to the concept of intelligence as a synthesis of specific activities and, of 
course, specific knowledge (cognition), we can say that in the sphere of 
foreign policy this concept implies the ability to notice cognitive ability, 
understanding and anticipating changes (new situations) in the interna-
tional environment for each specific country and its national interests 
(Savić & Bajagić, 2003; Bajagić, 2010).

THE DEVELOPMENT OF THE INTELLIGENCE  
ACTIVITIES THEORY

In the twentieth and early twenty-first century, the notion of intel-
ligence found its place among the other concepts such as power and 
force, war, peace, conflict, cooperation, threats and challenges. At that 
time, Intelligence came into focus of the science of security, interna-
tional relations and foreign policy, as well as some other disciplines 
within the corps of social sciences. It appeared as an unavoidable top-
ic of discussion about power, national interests and national security 
(Bajagić, 2011). In discussions on so-called new economic strategies in 
the twenty-first century, the concept of intelligence is placed in direct 
correlation with knowledge: knowledge is the value, but intelligence 
is the power. So, the intelligence emerges as a phenomenon of para-
mount importance in the field of global economic relations under the 
term “business and competitive intelligence”, beyond prevailing analy-
sis of the role of intelligence activities in the field of national security 
and foreign policy. However, special importance is assigned to intelli-
gence activity as a discussion issue on international and global security, 
given the new globalized challenges and security threats, as well as 
the fact that in the so-called “era of information revolution,” the era of 
“thickening time and space”, as a consequence of the general process 
of globalization, all the latest technical and technological achievements 
and communication achievements are universally applied to the field of 
intelligence activities. So, nowadays we may talk about a kind of intel-
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ligence activity globalization or globalization of intelligence (Svend-
sen, 2008). 

Intelligence activities as a social and political phenomenon are not 
a new product and their origin and genesis can be seen as a consequence 
of certain relationships that have developed since the foundation of the 
first human communities. At the time, the need emerged for informa-
tion of different nature and values. There were various reasons for this 
and the special one was to protect the most vital secrets of these com-
munities. Otherwise, making them revealed, communities might have 
suffered unforeseeable damage. So, with the development of human 
society, civilization, science and technology, different ways of gather-
ing information was evolving, too, which is synonymous with an aspect 
of the intelligence activity concept taken in its modern sense, as well as 
the way to protect and use their own data obtained by different method, 
which was later set aside as a separate building block for the general 
concept of intelligence activities as the counterintelligence activity.

Intelligence activity has been developing and modernizing over 
time trough new ways of collecting, processing and analysis, and in-
tegration of information necessary for evaluation of certain events and 
phenomena, as well as for strategic decisions at the national level, pri-
marily related to national security and the realization of national in-
terests. This can be seen and many classic works dealing with the sur-
vival and development of state and society, in which the key themes are 
safety, skills of conquering (waging wars) and defending, ruling wis-
dom and survival of the ruling elite, creating alliances and anti-unions, 
detecting of enemy’s intentions, and so on. Let’s recall the works such 
as: The History of the Peloponnesian War, Arthasastra, The Art of War, 
Macbeth, Henry V, or Il Principe, that are just dedicated to these top-
ics. Famous Shakespeare used the term intelligence in his tragedies, 
recognizing its importance for security, diplomacy and warfare. Also, in 
Kautilya’s Arthasastra it is mentioned that some spies were performing 
many important tasks for the wise and unprincipled ruler. These spies 
are not only tasked to collect information - they increase the king’s 
authority, created the conditions for his inviolable power, and spread 
prophecies about him to scare his opponents (Gill, Marrin & Phythian, 
2009). In these and many other written sources, some of the key ar-
eas of interest are secrets of both opponents and allies. The reason is 
that the maintenance in power, military glory and conquest success, 
or under contemporary conditions: achieving, maintaining and improv-
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ing national security and the realization of national interests, always 
have been based on taking advantage of sources of threats, especially 
the timely detection of an enemy’s secret which is, in fact, the very 
essence of intelligence activity. For example, Karl von Clausewitz val-
ued intelligence information, saying that knowledge about the enemy 
and its country is the foundation or basis for our ideas and actions, 
or given the other quotation, that we should trust only reliable intel-
ligence information, and yet we should never stop doubting. According 
to Clausewitz, the reason for these doubts is the fact that much intelli-
gence information is not accurate and requires caution in their analysis 
and use in decision-making during the war. However, in time of war 
information on the strength of the opponent are uncertain, and estimates 
of our forces are usually unrealistic, and therefore increase the need for 
reliable intelligence findings. The side that has this kind of information 
has a chance to achieve a strategic advantage in the warfare, based on 
surprise. Nevertheless, being a good idea in theory, it is extremely dif-
ficult to achieve strategic surprise in practice (Ferris, 2005). This idea 
suggests that the intelligence activity was always an inevitable activity 
that governments have thoroughly sought to develop as well as they 
could. Besides this idea, there are many other contemporary thoughts 
about the need of strategic advantage achievement in war and peace by 
means of well-organized intelligence activities, resulting in accurate, 
timely and reliable intelligence information about the plans, intentions 
and potentials of the enemy (Bajagić, 2010).

In the social science that has a focus on intelligence activity, the 
key question is whether it is only useful and necessary knowledge 
required by political decision-makers, or it also involves espionage, 
covert action, etc. The aim is to determine how intelligence activity 
contributes to achieving dominance, understanding events and pro-
cesses, political decision-making and other desired outcomes, and in 
this regard, how it  contributes to the most important factors that could 
resolve this dilemma. Therefore, in recent studies of the phenomenon 
of intelligence activities the focus is on the following issues: 1/ what 
are the worthy elements of the Intelligence Theory, in general terms?; 
2/ Is the intelligence activity a broad area or it can be included in one 
theoretical frame?; 3/ Are the theoretical foundations of the intelligence 
activities changing – are they subject to change? A possible answer to 
the dilemma whether the constitution of the intelligence activity theory 
should help scientists, enabling them to explain better the nature of this 
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phenomenon, or those who plan and carry out intelligence activities 
(sources of information, analysts, managers, political decision-makers 
and others.), may be that “ by definition, a good intelligence theory 
should support the very intelligence activity” (Treverton, 2006).

Intelligence activity is not merely a “theory” in relation to prac-
tice, although the fact is that it cannot live and develop without the 
theory. So we can talk about Intelligence Activity Studies, or the Theory 
of Intelligence Activities. Despite the fact that some researchers con-
sider that the intelligence activity is an issue the least understood and 
mostly theoretically under-theorised area, they do not exclude the need 
of its development and shaping as a separate but associated, widely 
understood area of   international relations, that is the general theory of 
politics. But use of the term “theory” requires determination of the pri-
orities in studying the phenomenon of intelligence activities, based on 
strict scientific methodological criteria. It requires also inclusion and 
labelling these priorities as a certain “system of subject, meaningful 
statements about the general provisions ...” within the frame that con-
stitutes intelligence activity and to which we must approach by using 
known ways of conceiving scientific theories such as: “Analytic de-
ductive method, generalisation-empirical-analytical method, empirical-
deductive method, hypothetical-deductive method, and the complex/
combined method .” In order to talk about the theory of intelligence 
activities, it must meet several important criteria: “First, it must be 
complex intellectual creation of abstract scientific thinking. Second, it 
should consist of a system of existing and presumed or possible knowl-
edge about the science subject or a part of it, even about the method of 
the science. Integral components of this theory must be: scientific prin-
ciples and axioms, scientific laws, scientific concepts, attitudes, judg-
ments and conclusions, scientific theorems, scientific hypotheses and 
scientific reasons” (Ibid).

The general notion of theory can be defined in several ways. In the 
broadest sense, the theory is considered “any abstract thinking”, while 
the narrower meaning refers to “scientific theory, or the theory of a cer-
tain science, further, the theory of scientific discipline, as well as  the 
theory within these mentioned above which is related to the subject or 
a part of the subject of this science or scientific discipline” (Ibid). In the 
centre of our interest is primarily the concept of scientific theory, taken 
to mean “a system of subject, meaningful statements about the general 
provisions of objects or relations of science subjects and the parts of the 
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science” (Ibid). Scientific theory itself has a few important definitions: 
1/ “Theory is very complex intellectual creation of an abstract scien-
tific thinking; 2/ Theory makes a system of existing knowledge and 
assumed or possible knowledge of the subject or a part of the science 
subject; furthermore, the knowledge of the method of science; 3/ Com-
ponents of the theory are: scientific principles and axioms, scientific 
laws, scientific concepts, attitudes, judgments and conclusions, scien-
tific theorems, scientific hypotheses and scientific reasons (Gaćinović, 
2009a); 4/ Theories can be expressed linguistically or symbolically, or 
as a symbolic linguistic form;  5/ In political science, scientific theo-
ries for their subject have political processes and phenomena, therefore, 
political history, actuality and future; 6/ Scientific theories ... are never 
arbitrary and random, but are leaned on and stimulated by the existing 
scientific knowledge (Ibid).

Based on this definition of scientific theory, specified for the field 
of political science, the following can be said of the intelligence activ-
ity theory: 

1. Although in its infancy, the Theory of Intelligence Activities is 
a complex intellectual creation of abstract scientific thinking, based on 
intelligence empirical quality or practice, which is part of the actual 
political practice in the broadest sense, and some of its phenomena and 
processes. 

2. The Theory of Intelligence Activities also consists of the exist-
ing system of empirical knowledge about the effects of modern intel-
ligence services as well as governmental specialized agencies, having 
their focus on political and other processes and phenomena in a certain 
state and its local and global environment. 

3. The components of the Theory of Intelligence Activities are the 
scientific principles and axioms, scientific laws, scientific concepts, at-
titudes, judgments and conclusions, scientific theorems, scientific hy-
potheses and scientific reasons. First, Theory of Intelligence Activities 
uses for teaching well-known and accepted scientific concepts (state, 
nation, security, party, government, opposition, interests, etc.) state-
ments, attitudes (the meaning of the statement which has a cognitive 
value), judgments and conclusions. Second, it consists of the already 
adopted scientific theories, and is particularly characterized by strong 
scientific reasons, or need of explaining scientifically the Intelligence 
activity seeing in all its complexity, as a specific social and political 
activity and the phenomenon. 
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4. The Theory of Intelligence Activities is also expressed primarily 
by linguistic means and logical meaningful system of utterances. 

5. The Theory of Intelligence Activities, as one of the scientific 
theories in political science, taking into account the definition of sci-
entific theory, is and must be understood as part of the policy theory in 
its broadest meaning and disciplines that fall into it, because the basic 
objects of her interest are political processes and phenomena, as well; 
and that is political past, present and future, and other areas of human 
activity in its broadest context.

6 The Theory of Intelligence Activities, as already pointed out, is 
not native and spontaneous, but it is getting established and is further 
developing within the field of the existing knowledge, both from the 
broadest political science, and other social sciences and scientific disci-
plines that fall into them (Bajagić, 2010).

Reviewing of the scientific foundation of the term “theory of in-
telligence” is aimed at providing the initial framework for its further 
development, if we accept the fact that it is a rapidly developing theory 
in recent decades, as a part of the political science and at the intersec-
tion of the theory of foreign policy, international relations, science of 
security, and national and international security (Sims & Gerber, 2005).

Previous studies of intelligence activities as a social and political 
phenomena indicate that the majority of the above requirements has 
been mostly fulfilled. Namely, the notion of intelligence almost always 
occurs along with some basic concepts of political theory, such as: war, 
peace, power, rule, political institutions, security (national, interna-
tional and global) political interests and objectives, and others. Also, 
intelligence activities researches abound in the attitudes, judgments and 
conclusions about the importance of intelligence activities for survival, 
security and development of the state (for example, “Regardless of the 
purpose that is used for, the intelligence activity is the first line of de-
fence ...”, or “intelligence activity is one of the official channels of in-
formation in making foreign policy decisions, “etc.). Placed in the con-
text of social science, in the first place political science and theory of 
international relations, intelligence activities make an unavoidable sub-
ject of scientific research and opinion. Intelligence activity has its own 
“history”, a place in political practice that cannot be disputed since the 
founding of the first state communities up to the constitution of a mod-
ern state, whose structure includes network of different political institu-
tions, through whose impact is reflected in the dynamic state functions. 
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Finally, in the information revolution era and the emergence of the “soft 
power”, intelligence activities appear as an unavoidable category that 
requires a precise explanation of its internal structure, thus enabling sci-
entifically based explanations on all characteristics of the phenomenon 
and determination of its importance in the political processes (making 
foreign policy decisions, realization of national interests, protection and 
improvement of national security, achievement of information domi-
nance in the broadest sense, etc.). These attitudes legitimize the use of 
the name “theory of intelligence activities” in the scientific sense. Also, 
when it comes to the theory of counter-intelligence work, the research-
ers believe that it is part of “broader intelligence theories” which has 
emerged and developed alongside the traditional realist school within 
the theory of international relations (Johnson, 2007). In operational 
terms intelligence theory must take into account the following: 1/ intel-
ligence cycle is the basic model and framework of thinking about the 
phenomenon of intelligence activity and actions and building of the 
intelligence system; 2/ intelligence should not be seen primarily as a 
collection of intelligence information, but as the innovation of knowl-
edge from other scientific fields because it has a lot learn from them 3/ 
analysis and intelligence gathering are not two different activities, but 
they are two different ways of getting knowledge.

Like all theories, The Theory of Intelligence Activities suffers some 
conceptual, content and other criticism. Some researchers believe that 
the theory of intelligence activities is too narrow, basing their criticism 
on definitions of the intelligence activities as the lever of power, which 
by application of the espionage in the narrow sense as well as the covert 
actions, provides states with an ability to behave aggressively and re-
sort to terror (Sims & Gerber, 2005). Although historically it was part of 
the content of intelligence services work, they are not only responsible 
for these activities. First of all, intelligence, carrying out the complex 
intelligence activities, is obliged to provide political decision-makers 
with such information that reveals intentions and plans of other states, 
and interpret them in the frame of foreign policy decisions making, 
in a way that enables the latter to take successful and timely political 
action. Therefore, research of the intelligence activities phenomenon 
is not merely aimed at description of the institutional activities of the 
intelligence services, but also at analysis of the causes that occur as a 
result of its active participation in political processes and events. This 
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fact, among other things, justifies denying criticism that the Theory of 
Intelligence Activities is narrow (Bajagić, 2010).

On the other hand, the Theory of Intelligence Activities is criticized 
for being too broad, that is to say, for including areas that cannot be in-
tegrated into a coherent and distinctive system of judgements, knowl-
edge, etc., to ensure the legitimacy of the name “theory.” Studying the 
phenomenon of intelligence activities, many other scientific fields are 
really encroached by using their conceptual and categorical apparatus 
and the known scientific judgments and attitudes. But this does not di-
minish at all the exclusivity of intelligence activities in the sense that 
this historical, social and political phenomenon needs to be thoroughly 
analysed. Also, the triggers, the causes and effects of its creation and 
survival are to be recognized and finally, a specific forecast of future 
development of intelligence activities and its role and importance in the 
prevention of modern security threats have to be provided. To answer 
these questions, it is necessary to build the Theory of Intelligence Ac-
tivities not without rich scientific inheritance with its tested and proven 
systems of scientific knowledge in the field of sociology, history, po-
litical theory, international relations, foreign policy, and other scien-
tific disciplines, particularly of contemporary security studies. Thus the 
phenomenon of intelligence activities will not stop at the level of de-
scription and conceptual analysis. It will provide full legitimacy to the 
name of “a theory of intelligence”, forming at the same time a separate 
conceptual and categorical apparatus, its own problems and subjects of 
studies (Gaćinović, 2009b), development of a specified methodological 
framework within the general methodological principles (Gill, Marrin 
& Phythian, 2009).

Political science researchers, historians, psychologists and intel-
ligence professionals have played an important role in creating the kind 
of intelligence paradigm (Wirtz, 2007). Those who take surveys within 
this paradigm, unlike the majority of other who have made the efforts 
in the social sciences, are primarily interested in the methodology, data, 
problems that need to be solved, as well as problems that remain for the 
future investigation (Gill, Marrin & Phythian, 2009). Most researchers 
deal with the intelligence cycle and see it as follows: definition and 
transmission of intelligence requirements, collection and analysis of in-
telligence data, converting them into the final intelligence knowledge, 
and their transfer to users. The intelligence scholars’ focus also should 
be on the analysis of intelligence failures, which can occur at any stage 
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of the intelligence cycle if intelligence professionals and policy do not 
respond to any of the following questions: 1/ Who? - Including identifi-
cation of the opponent, 2/ Whether? - In response to the question of the 
attack probability assessment, 3/ What /How? - Which refers to deter-
mining of the sort of action, 4/ Where? – That is, the position/location 
of the attack, 5/ When? - As an estimation of time of action, and 6/ Why? 
- Determining the motive behind the initiative for action (Wirtz, 2007).

This seeks to encourage understanding of the intelligence errors 
and to improve the practice of analyzing and transferring of the intel-
ligence information. Looking for answers to these questions, scientists 
and practitioners focus on the four levels of analysis: a/ factors, specific 
to the production of final intelligence knowledge; b/ human cognition, 
c/ organizational behaviour, and d/ the relationship between the intelli-
gence community and the police. However, the analysts mostly explore 
the problems that lead to difficulties in the implementation of the intel-
ligence cycle.

The Theory of Intelligence Activities has been developing gradu-
ally along with the history of state and the law, the political theory and 
other social sciences (foreign policy, the theory of international rela-
tions, diplomacy, etc.), besides all conceptual and subject limitations 
(Quinlan, 2007). That is why we define it as interdisciplinary and mul-
tidisciplinary field, which bases its researches mainly on understanding 
of all aspects of policy as practice and security in the broadest sense, 
but primarily as relations of power and knowledge, or more precisely, 
as a relationship between power and intelligence of knowledge, and be-
tween different types of power and different types of knowledge (Scott 
& Jackson, 2008). Knowledge is power - sometimes, according to Rich-
ard K. and Betts. But this knowledge does not speak for itself. It must 
be useful for those who are trying to reach it (Betts, 2007). Knowledge 
as a power, in the context of the needs and actions of the political power 
holders, must be integrated, accurate and useful for making strategic 
decisions. This knowledge is derived, among other things, from the 
implementation of intelligence activities. 

Under the conditions of globalized reality of the international re-
lations, there is an increase in talking about the imperative of achiev-
ing the information power in relation to entities that in any way can 
endanger the interests and values   of a given society or the state, even 
the existing interstates alliances and old/new forms of intergovernmen-
tal cooperation. It is immaterial whether they are governments, unions, 
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or transnational, supranational or sub-national actors (global terrorist 
organizations, transnational organized crime, etc.). The goal is timely 
detection of intentions, goals and interests of others by the means of the 
intelligence activity implementation, in order to properly establish a 
clear and comprehensive strategy for the protection of their own inter-
ests, values   and goals (Scott, & Jackson, 2004). Therefore, in contem-
porary conditions of international relation development, intelligence 
activity is considered one of the primary elements, if not the key ele-
ment of national power of each state. The state is again the centre of at-
tention, because despite the emergence of new actors and new structure 
of relations in a globalized world, it still remains the main subject of 
international relations. On the other hand, intelligence activity, which 
results in a final intelligence information, is an inevitable necessity in 
any modern state. But the intelligence activity is not only important 
for national policy and national security, dominant issues during the 
twentieth century, especially during the Cold War. Intelligence activity 
has never been more important to global politics than at the beginning 
of XXI century, which is confirmed by almost every day, primarily be-
cause of its importance in the prevention of global challenges and secu-
rity threats, especially terrorism of global reach (Ibid).

The traditional elements of the national power, known from the 
Cold War, did not lose their importance even in the new international 
circumstances of the XXI century. As the established doctrine of in-
ternational relations, the following elements were usually discussed: 
geography, as the most stable element of national power; natural re-
sources (food supplies and raw materials); industrial capacity, military 
preparedness and military technology, military leadership, quality and 
quantity of the armed forces; the population – its number and develop-
ment tendencies; the national character and the national morale, with 
their decisive factors such as quality of the society and government; 
quality of diplomacy, though unstable, it is the most important element 
of national power,  in other words  its  brain; quality of the govern-
ment, reflected in good balance of material and human resources of the 
country on the one hand, and foreign policy on the other hand, that is, 
the balance between different sources that are available in  providing 
moral support for the government’s foreign policy (Morgenthay, 1993). 
As a rule, from these elements of power, the quality of the government/
authorities has been singled out as immeasurable and certainly a key el-
ement of national power of the state, implying good balance of material 
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and human sources and the foreign policy. Given what are the current 
elements of national power, the information power has imposed itself 
as one of the key elements of this power, which makes the “unity of the 
traditional information channels and resources used by each country in 
order to be informed about the status, opportunities and changes in the 
international/external environment. This power consists of diplomacy, 
other governmental information systems (media), and intelligence in-
stitutions unified into national intelligence and security system. That is 
why every country is trying to establish intelligence and security sys-
tem through the executive functioning. The system mentioned is the 
subsystem of a wider national security system with its specialized agen-
cies that conduct intelligence, counterintelligence and other security 
activities, in line with defined national interests and national security 
strategy.

Intelligence and security system as part of national security sys-
tem and the executive as a whole, together with the diplomacy and the 
armed forces, make crucial lever for achieving, maintaining and im-
proving national security and national interests as superior ideals of 
every nation or state. In theory, this informational (intelligence) power 
is increasingly called - “soft power” which in the era of information 
revolution and globalization of overall international relations, receives 
more and more important. One aspect of the informational/soft power is 
the intelligence activity, differently determined as an old/new phenom-
enon by the scientists and experts. Intelligence activity, which results 
in a final intelligence information, is considered unavoidable necessity 
in any state, not as a separate activity but as an integral part of it (John-
son, 2007). This is so because intelligence activity is not like any other 
activity of the government. It is close to political power, along with in-
formation intelligence function, and preventive security function, used 
for the national security, because the current, evaluative and warning 
intelligence provides political power holders with information superi-
ority over its rivals and opponents both at internal and external level 
(Bajagić, 2010).

The close connection between the power and intelligence, or the 
government’s ability to be timely informed about the intentions of oth-
ers, is reflected in the following five functions or variables, which can 
be used as a measuring instrument in the analysis of any state’s power:
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1. Information-gathering function (that is about how the state de-
fines information needs and how it collects, analyzes and uses 
these information).

2. Function of decision making (whether the state can consolidate 
all their resources in an effective strategy).

3. Function of providing funds (the manner in which state can pro-
vide the elements of power to achieve strategic objectives).

4. Function of a choice of using resources (the efficacy of the state 
in organizing all the resources that it has).

5. Resistance function (how much the state is flexible to the de-
mands and challenges that come from other countries).

Given these functions by which we analyze the power of the state, 
it can be said that the intelligence activity is an inevitable within the 
first function, and plays an important role in the fifth function. Knowing 
intentions and resources of other countries, it is much easier to them re-
sist. Therefore, intelligence activity is an important part of state power. 
The power as the ability to influence other countries in a predictable 
way is crucial and essential to national security (Ibid).

Intelligence activity is no myth, even though is thus shown in the 
popular spy movies and novels. It has rich history and in reality is a 
regular activity, which includes timely collected and processed intel-
ligence data, further processed and analysed to the stage of the final 
intelligence findings that are presented in the form of final and verified 
information on an issue, phenomenon or event as the underlying of the 
political power (Johnson, 2007). Therefore, a layman’s perceptions and 
lack of understanding the true nature of intelligence activities and its 
role in political processes and international relations impose the need 
of providing answers to many questions (Scott & Jackson, 2004). How-
ever, the key question for scientific research of the intelligence activ-
ity phenomenon is: “What, in fact, is meant by intelligence activities 
(intelligence)”? There is not any unique and common accepted defini-
tion of this concept and its internal structure, even in the scientific and 
professional literature on intelligence activity research and its role in 
achieving, maintaining and promoting of national security, the realiza-
tion of national interests, and adoption and implementation of (foreign) 
policy decisions (McDowell & Godman, 2009). There are many rea-
sons for that, starting with those of social, political, ethical, ideological, 
and conceptual nature. Also, in determining the concept of intelligence 
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activities (intelligence), various analytical and conceptual approaches 
and expressions have been applied in different countries. So, scientific 
and theoretical addressing this issue requires detailed analysis of the 
known definitions of this term (Bajagić, 2004). Although some authors 
believe that the intelligence activity is least understood and most re-
searched area in international relations theory (Scott & Jackson, 2004), 
it does not inhibit the researchers to continue searching for an accept-
able definition of intelligence activities. So the intelligence activity is 
understood as the power, the building block of comprehensive national 
power of a state, or as a means of using this power, whether in the form 
of offensive power, or understanding one’s environment and opportu-
nities, that is,  understanding the method of using force or power and 
against whom (Boyce & Maiolo, 2003). Notwithstanding these views, 
intelligence is the indispensable category in the study of contemporary 
international realities, particularly in the context of the new security 
environment of the XXI century. Namely, in addition to its role in un-
derstanding the nature of the globalized challenges and security threats 
in the twenty-first century, as well as the assessment and prognosis of 
their further strengthening, intelligence activity has become the back-
bone of the operational strategies of global security operations, such as, 
for example, the “strategy of pre-emptive war”, conceived within the 
administration of George W. Bush, as a result of the terrorist attacks of 
September 11, 2001. In the frame of this strategy, intelligence is defined 
as “offensive hunt strategy “, which links it directly and anew with the 
political power in the broadest sense (Ibid).

Младен Бајагић
ЧЕМУ ТЕОРИЈА  

О ОБАВЕШТАЈНИМ АКТИВНОСТИМА
Сажетак

У овом ра ду учи њен је на пор да се до би је оби ман пре-
глед и да се ана ли зи ра ју раз ли чи та пој мов на од ре ђе ња 
оба ве штај них ак тив но сти до би је них ин ди ви ду ал ним 
и те о риј ским ис тра жи вач ким на по ри ма као и мно ге 
ин сти ту ци о нал не де фи ни ци је у ве зи са овим фе но ме-
ном. Шта ви ше, у овој сту ди ји су си сте ма тич но пре-
зен то ва ни по себ ни ис тра жи вач ки при сту пи у раз у ме-
ва њу фе но ме на оба ве штај них ак тив но сти и ње го вог 
пој мов ног од ре ђе ња. Исто вре ме но, тре ба има ти у ви-
ду да се ва жна и зна чај на уло га ис тра жи вач ког про-
бле ма у овом ра ду (оба ве штај них ак тив но сти) од но си 
на очу ва ње и уна пре ђе ње на ци о нал не без бед но сти, као 
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де ла  кре и ра ња спољ не по ли ти ке и ре а ли за ци је про це-
са. Ко нач но, ова те ма од но си се на де фи ни са ње на ци о-
нал них ин те ре са. Ба зи ран на те о риј ским прет по став-
ка ма и узи ма ју ћи у об зир оп шти по јам на уч не те о ри је 
и те о ри је у дру штве ним на у ка ма, овај рад са гле да ва 
фе но мен оба ве штај них ак тив но сти у исто риј ском 
кон тек сту и чак по ку ша ва да при ка же и оправ да из-
град њу и пој мов ни апа рат ко ји су основ са ме те о ри је 
о оба ве штај ним ак тив но сти ма као спе ци фи чан и по-
се бан на уч ни при ступ раз у ме ва њу кон цеп та без бед но-
сти у дру штве ном и по ли тич ком окви ру, што је фе но-
мен без бед но сти у нај ши рем сми слу.
Кључ не ре чи: оба ве шта ва ње, те о ри ја о оба ве шта ва-
њу, спољ на по ли ти ка, без бед ност, на ци о нал на без бед-
ност, кон тра о ба ве штај на слу жба, тај не ак ци је
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Резиме
Зна чај оба ве штај не ак тив но сти у са вре ме ним по ли-
тич ким и без бед но сним про це си ма ука зу је да се ра ди 
о не за о би ла зном дру штве ном и по ли тич ком фе но ме ну, 
чи ји је раз вој ве зан још за пр во бит не људ ске за јед ни-
це, ка да се ја ви ла по тре ба за тај на ма про тив ни ка и 
за шти ти ви тал них ин те ре са, по себ но без бед но сти. 
Да љим раз во јем ци ви ли за ци је она је ино ви ра ла на чи-
не при ку пља ња, об ра де и об је ди ња ва ња ин фор ма ци ја 
у ци љу про це ну од ре ђе них до га ђа ја и фе но ме на и до-
но ше ње од лу ка ко је се пре све га ти чу на ци о нал не без-
бед но сти и на ци о нал них ин те ре са. О то ме го во ре и 
мно га кла сич на де ла ко ја се ба ве оп стан ком др жа ве, 
у ко ји ма су кључ не те ме ве шти на осва ја ња (ра то ва-
ња) и од бра не без бед ност, му дрост вла да ња, ства ра-
ње са ве за, тај не про тив ни ка, по сти за ње мо ћи, итд. 
У усло ви ма гло ба ли зо ва не ствар но сти ме ђу на род них 
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од но са, оба ве штај на ак тив ност је по ста ла не за о би-
ла зна ка те го ри ја, ко ја зах те ва пре ци зна те о риј ска 
об ја шње ња сво је струк ту ре, да би се од ре ди ла ње на 
уло га у сло же ним по ли тич ким про це си ма (до но ше њу 
по ли тич ких од лу ка, ре а ли за ци ји на ци о нал них ин те ре-
са, за шти ти и уна пре ђе њу на ци о нал не без бед но сти). 
Сма тра се да она ни ка да ни је би ла ва жни ја за свет-
ску по ли ти ку не го што је на по чет ку XXI ве ка, пре 
све га због ње ног зна ча ја у пре вен ци ји гло бал них иза-
зо ва и прет њи без бед но сти. Има ју ћи у ви ду раз ли чи-
те кон цеп циј ске, ана ли тич ке, по ли тич ке, иде о ло шке, 
етич ке и дру ге при сту пе, оба ве штај на ак тив ност се 
мо же де фи ни са ти као оба ве штај ни цу клус (је дин ство 
ви ше по ве за них фа за), и за вр шно оба ве штај но зна ње 
ко је се усту па крај њим ко ри сни ци ма/ствар ним су бјек-
ти ма по ли тич ког од лу чи ва ња; она зна чи спо соб ност 
уоча ва ња, раз у ме ва ња, спо зна је и су о ча ва ња мо дер не 
др жа ве са про ме на ма у ме ђу на род ном окру же њу у од-
бра ни ње них на ци о нал них ин те ре са и на ци о нал не без-
бед но сти.
Има ју ћи у ви ду ак ту ел ни зна чај оба ве штај не ак тив но-
сти у по ли тич кој и без бед но сној прак си, да нас се мо же 
с пра вом твр ди ти да се “те о ри ја оба ве штај не ак тив-
но сти” убр за но раз ви ја, као си стем пред мет них, сми-
сле них ис ка за о оп штим од ред ба ма до ко јих се до ла зи 
при ме ном по зна тих на чи на из во ђе ња на уч них те о ри ја. 
На уч ни ле ги ти ми тет упо тре бе на зи ва “те о ри ја оба-
ве штај не ак тив но сти” се те ме љи на чи ње ни ци да се 
она раз ви ја ла упо ре до са исто ри јом др жа ве и пра ва, 
по ли тич ком те о ри јом, спољ ном по ли ти ком, те о ри јом 
ме ђу на род них од но са, ди пло ма ти јом, итд., уз сва кон-
цеп ту ал на и пред мет на огра ни че ња, и да се тре нут но 
убр за но раз ви ја упра во у пре се ку те о ри је спољ не по-
ли ти ке, ме ђу на род них од но са, на у ке о без бед но сти, 
на ци о нал не и ме ђу на род не без бед но сти. Те о ри ја оба-
ве штај не ак тив но сти ин тер ди сци пли нар на и мул ти-
ди сци пли нар на област, ко ја ис тра жи ва ња пре те жно 
ба зи ра на раз у ме ва њу свих аспе ка та по ли ти ке као 
прак се и без бед но сти у нај ши рем сми слу, пре вас ход но 
од но са мо ћи и зна ња, или мо ћи и оба ве штај ног зна-
ња (од но са из ме ђу по је ди них вр ста мо ћи и од ре ђе не 
вр сте зна ња). Зна ње као моћ, у кон тек сту по тре ба и 
ак ци ја но си ла ца по ли тич ке вла сти, мо ра би ти ин те-
гри са но, тач но и упо тре бљи во за до но ше ње стра те-
шких од лу ка, што је и основ на функ ци ја оба ве штај не 
ак тив но сти. Те о ри ју оба ве штај не ак тив но сти чи ни 
си стем ис ку стве них са зна ња о де ло ва њу са вре ме них 
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оба ве штај них слу жби ко је се ба ве ис тра жи ва њем по-
ли тич ких и дру гих про це са у да тој др жа ви, и у ње ном 
бли жем и ши рем окру же њу; ње ни са став ни де ло ви 
су на уч ни прин ци пи и ак си о ми, на уч ни за ко ни, на уч ни 
пој мо ви, ста во ви, су до ви и за кључ ци, на уч не те о ре ме, 
на уч не хи по те зе и на уч ни раз ло зи. Она ко ри сти већ 
при хва ће не и по зна те на уч не пој мо ве (др жа ва, на ци ја, 
без бед ност, ин те ре си, моћ, итд.), ста во ве, су до ве и 
за кључ ке; и чи не је већ усво је не на уч не те о ри је, а ис-
ка зу је се је зич ки (пу тем ло гич ких сми сле них си сте ма 
ис ка за). Основ ни пред мет ње ног ин те ре со ва ња су по-
ли тич ки про це си и по ја ве (по ли тич ка про шлост, са да-
шњост и бу дућ ност) и дру ге обла сти људ ског де ло ва-
ња. Нај по сле, те о ри ја оба ве штај не ак тив но сти ни је 
аутох то на и сти хиј на, већ се уте ме љу је и да ље раз ви-
ја на по сто је ћим са зна њи ма из обла сти по ли тич ких и 
дру гих дру штве них на у ка.

 Овај рад је примљен 20. јуна 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције . 
септембра 2012. године.
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УЛОГАХУМОРАУДРУШТВЕНИМОДНОСИМА

Сло же ност фе но ме на или по ја ве ху мо ра, чи ја је ва жност у со-
ци јал но-по ли тич кој ди мен зи ји све очи глед ни ја, при ву кла је па жњу 
и од ре ди ла ин те рес ауто ра пре ма овој те ма ти ци. Мно ги од нас го-
то во сва ко днев но до би ју ба рем је дан ху мо ри сти чан е-ма ил, би ло 
да се ра ди о „до сет ки” не ког по ли ти ча ра, ви цу или лин ку о не кој 
озбиљ ној из ја ви ко ја је по при ми ла са ти ри чан ка рак тер. Ве ћи на ће 
тај е-ма ил про сле ди ти да ље. Ме ђу тим, рет ко ко ће се за пи та ти: да 
ли је су ти ху мо ри стич ни са др жа ји  бе за зле ног или ма ни пу ла тив-
ног ка рак те ра? Да ли је у пи та њу на ме ра по је дин ца или ор га ни зо-
ва не гру пе да кроз раз ме ну ша ла по ли тич ке са др жи не  под се ти на 
из не ве ре на оче ки ва ња и ство ри са ти рич ну сли ку тре нут не си ту а-
ци је или да иза зо ве смех одо бре ња? 

Ако зна мо да се ху мор ја вља као кљу чан еле мент ко му ни ка ци-
је и дру штве них од но са, али и да има мно го ве ћи зна чај од пу ког 
сред ства за ба ве, он да он пред ста вља јед но став ну фор му лу чи је је 
ре ше ње при хва тљи во и пит ко свим со ци о кул тур ним гру па ци ја ма 
раз ли чи тих по ли тич ких опре де ље ња. Без об зи ра што сва ко дру-
штво има сво је спе ци фич но со цио-кул тур но окру же ње ко је об ли-
ку је ње гов сми сао за ху мор, оно што је за јед нич ко свим кул ту ра ма 
је сте чи ње ни ца да су ко ре ни ху мо ра и са ти ре ду бо ко уса ђе ни у на-
род ном ства ра ла штву сва ке на ци је и усме ним тво ре ви на ма по пут 
ви це ва, анег до та, и сл. Ипак, упр кос све при сут но сти ху мо ра ко ји 
на ла зи пут до свих ср ца, а по го то ву до нео пре де ље них би ра ча, на-
у ка се до пре не ко ли ко де це ни ја ни је мно го ба ви ла овом „нео збиљ-
ном” те мом и, за пра во, тек је у но ви је вре ме до шло до озбиљ ни јег 
ис тра жи вач ког при сту па ху мо ру1)

1) Реч хумор потиче из латинског језика у којем је означавала течност, али је такође имала 
значење фантазије или хира. На интернет енциклопедији Википедији (Wikipedia) 
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Иако по сто ји ви ше те о ри ја ху мо ра, те о ри јаин ко гру ент но сти 
је нај зна чај ни ја за на ше ис тра жи ва ње. Она се пр ви пут ја вља 1750. 
го ди не  код ауто ра Фран си са Ха чи со на (Fran cis Hutche son) у  де лу
Размишљања о смеху (ReflectionUponLaughter), а ка сни је су се 
њо ме ба ви ли и Кант(Im ma nuel Kant) и Шо пен ха у ер (Art hur Scho-
pen ha u er). Сле де ћи основ не по став ке ове те о ри је, Сај мон Крич ли 
(Si mon Critchley) на во ди: „Ху мор је пре све га опа жај ин кон гру ент-
ног. Ху мор про из и ла зи из до жи вља ја не по ду дар но сти оно га што 
зна мо или оче ку је мо с оним што се уисти ну до го ди у ви цу, до сет-
ки, по ша ли ци или бе сми сли ци.” 2) 

Техникехуморауполитичкимкампањама

Ху мор се сва ко днев но ко ри сти у ко му ни ка ци ји, ка ко оној ин-
тер пер со нал ној, тј. из ме ђу по је ди на ца или у окви ру ма њих дру-
штве них ску пи на, та ко и у ко му ни ка ци ји са јав но шћу, би ло да се 
ра ди о из ја ва ма по ли ти ча ра или  о сар ка стич ним при ка зи ма по ли-
тич ких оп ци ја у из бор ним кам па ња ма. Ка да је у пи та њу упо тре ба 
ху мо ра, ана ли зом са др жа ја раз ли чи тих вр ста ху мо ра у раз ли чи тим 
ме ди ји ма Бер гер је иден ти фи ко вао укуп но че тр де сет и пет ху мо ри-
стич них тех ни ка На осно ву ових тех ни ка, ху мор се мо же од ре ди ти 
као је дан од ме то да ко је љу ди све сно ко ри сте да би из вр ши ли ути-
цај на дру ге љу де или ма се. Ипак, за раз ли ку од дру гих ме то да ма-
ни пу ла ци је, (а по го то ву у по ли ти ци), ху мор на из глед има бе за злен 
ка рак тер. „Би ло ко ји при мер ху мо ра кри је раз ли чи те тех ни ке ко је 
про из во де ху мор, и не што је сме шно и ху мо ри стич но, у за вр шној 
ана ли зи, не због оно га о че му се го во ри или са ме те ме, већ због 
тех ни ка ко ри шће них од стра не би ло ко га ко ства ра ху мор.”3)

Уко ли ко је језик4)  тех ни ка ко ја је ко ри сти у кре и ра њу ху мо-
ри стич ких па ро ла ху мор је вер ба лан и од но си се на игре ре чи ма 
и оста ле осо би не је зи ка. У том слу ча ју упо тре бља ва ју се: са ти ра, 
сар ка зам, игре ре чи ма, до ско чи це, исме ја ва ње, алу зи ја, бом ба стич-

наводи се да порекло речи хумор долази од хуморалног лечења старих Грка, који су 
тврдили да мешавина текућина (хумора) контролише људско здравље и осећаје. Ова 
тврдња је касније оповргнута и дата је дефиниција хумора као снажне емоције која се 
јавља у случају комичних ситуација у којима се особа осећа надмоћно, или на било 
који начин бољом од људи или објеката који изводе шалу. Вид.: http://sr.wikipedia.org/
wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80

2) Simon Chritchley,Ohumoru, Algoritam, Zagreb, 2007, str. 13-14.
3) A. A. Berger, AnAnatomyofHumor, Transaction Publishers, New Brunswick, 1999, p. 17.
4) Videti: Весна Трифуновић, „Технике хумора по Артуру Аси Бергеру”Етноантрополошки

проблеми, Vol. 2, No. 1, 2007, Београд, стр. 109-135.
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ност, де фи ни ци ја, ша љи вост, увре да, пре те ри ва ње, ин фан ти ли зам 
итд. Ако се те жи ште ху мо ра ста ви налогику он да се ху мор при ме-
њу је на иде је и про бле ме са ко јим се су о ча ва мо ка да по ку ша ва мо 
про на ђе мо сми сао у све ту ко ји нас окру жу је и та да до из ра жа ја до-
ла зе: слу чај ност, ап сурд ност, раз о ча ра ње, не зна ње, гре шке, по ре-
ђе ња, пре о кре ти, ри гид ност, итд. Још јед на ва жна тех ни ка по Бер-
ге ру је идентитет,ка да је ху мор ег зи стен ци ја ли стич ки и ти че се 
про бле ма ко ји има мо са соп стве ним иден ти те том. У том слу ча ју 
у упо тре би су: ка ри ка ту ра, екс цен трич ност, дво стру ко по ре ђе ње, 
не при јат ност, гро те ска, ими та ци ја, раз от кри ва ње, по дра жа ва ње, 
па ро ди ја, сте ре о тип, им пер со на ли за и ци ја, итд. 

Ме ђу тим, уко ли ко узме мо у об зир да је ху мор пре све га со-
ци о ло шки фе но мен, свој ствен пре вас ход но дру штве ној гру пи, пре 
не го ли уса мље ној је дин ки, са свим по ста је ја сно ка ко се при ме ном 
од го ва ра ју ћих тех ни ка ху мо ра мо гу по сти ћи же ље ни ре зул та ти, 
по го то ву ка да је реч о по ли тич ким по ру ка ма. На и ме, ин тер пер со-
нал ни аспек ти ху мо ра су од по себ ног ин те ре са за со ци јал ну пси-
хо ло ги ју где су де фи ни са ни као „на уч на сту ди ја ути ца ја на ин ди-
ви ду и не ми сли, осе ћа ња и по на ша ње од  стра не дру гих љу ди”.5)

Политичкакомуникацијаихумор

Не за ви сно од то га ко ја се тех ни ка ко ри сти, чи ње ни ца је да је 
ху мор у по ли ти ци не за о би ла зан део по ли тич ког мар ке тин га. По-
ђе мо ли од про бле ма ти ке по ли тич ког мар ке тин га као ин тер ди сци-
пли нар не де лат но сти, он да је ја сно да је упра во раз вој ма сов них 
ме ди ја, а по себ но елек трон ских, бит но ути цао на це лу кон цеп ци ју 
по ли тич ког мар ке тин га, а са мим тим и упо тре бу ху мо ра у те свр хе. 
По ли тич ки мар ке тинг као и мно ге дру ге дру штве не де лат но сти до-
жи вља ва свој раз вој у не по сред ној ин тер ак ци ји са дру штвом у ко-
јем се при ме њу је. На тај на чин, и ху мор је ушао у „озбиљ не” сфе ре 
по лит ке. Иако се ху мор у огла ша ва њу по вре ме но ко ри стио још од 
нај ра ни јих да на, све до пре три де се так го ди на пре о вла да вао је став 
да озбиљ ни огла ши ва чи не ко ри сте ху мор. Ипак, од осам де се тих 
го ди на про шло га ве ка ова кав став је по чео по ла ко да се ме ња. 

При ро да по ли тич ког си сте ма, ре ше ња из бор них мо де ла, по ло-
жај, уло га и раз ви је ност сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња, тра ди-
ци ја и кул ту ра, као и еко ном ска раз ви је ност, де лу ју на вр сту по ли-

5) Rod A. Martin, ThePsychologyofHumor:AnIntegrativeApproach,Academic Press, Burl-
ington, MA, 2007,  p. 113. 



стр:327351.

- 331 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

тич ког мар ке тин га и од ре ђу ју мо гућ ност ње го ве при ме не. Узме мо 
ли у об зир  те шку еко ном ску си ту а ци ју у зе мљи,  схва та мо и по тре-
бу за ху мо ром у сво јим основ ним ва ри јан та ма сар ка зма, иро ни је, 
ап сурд но сти, по ре ђе ња и сл. Од ре ди мо ли по ли ти ку као про цес 
раз ме не по ли тич ких стра на ка, њи хо вих иде ја, кан ди да та и би ра ча, 
по ли тич ки мар ке тинг би ће не ми нов ни ко ор ди на тор тог тр жи шта. 
Кроз ње га по ли тич ки ан га жо ва но јав но мне ње ути че и на при вла-
че ње не по ли ти зи ра них, неопредељeних и кон форм них по је ди на-
ца,  али  и  на при вла че ње ре зиг ни ра не јав но сти по осно ву не за-
до вољ ства по сто је ћим ста њем у вла да ју ћој гар ни ту ри. С об зи ром 
на чи ње ни цу да не што што је сме шно при вла чи па жњу, као и да 
нас при вла чи оно што је ду хо ви то, не чу ди што се ху мор ко ри сти 
у свр ху при вла че ња па жње у по ли тич ким кам па ња ма, а још че шће 
у ан ти кам па ња ма. 

Под вр ста по ли тич ког мар ке тин га има ви ше (не по ли тич ки, 
дру штве ни, трај ни, мар ке тинг при сут но сти ими џа6) итд.), али мно-
ги те о ре ти ча ри га до жи вља ва ју као об лик ма ни пу ла ци је све сти и 
по на ша ња љу ди. Ме ђу тим, ка да је реч о упо тре би ху мо ра као еле-
мен та по ли тич ке про па ган де, нај че шће се ова кви ху мо ри стич ни 
са др жа ји ја вља ју као си му ла ци ја ди ја ло га из ме ђу опо зи ци је и вла-
сти. На и ме, опо зи ци ја на вла ду де лу је до вољ но сти му ла тив но већ 
и са мим тим што се, у слу ча ју не у спе ха вла да ју ће пар ти је, ори јен-
ти ше ка пре у зи ма њу вла сти на сле де ћим из бо ри ма. Мо гућ ност да 
на сле де ћим из бо ри ма за и ста до ђе на власт, по кре ће опо зи ци ју да 
у кри ти ко ва њу вла де за и ста бу де оштра. Да би кри ти ка ја че од јек-
ну ла, мно ги струч ња ци по ли тич ког мар ке тин га да нас при сту па ју 
упра во иро нич ним, ап сурд ним и сар ка стич ним па ро ла ма на бил-
бор ди ма, пла ка ти ма и кроз штам па не ме ди је, док се у елек трон-
ским ме ди ји ма са ми по ли ти ча ри те же од лу чу ју за упо тре бу ху мо ра 
упра во због стра ха од по тен ци јал не „нео збиљ не” пер цеп ци је.

УПОТРЕБАХУМОРА
УПРЕДИЗБОРНИМКАМПАЊАМАСРБИЈЕ

Бу ду ћи да сло бо да из ра жа ва ња има по се бан зна чај ка да је реч 
о из бо ри ма, и за пра во пред ста вља је дан од пред у сло ва за сло бод не 
и фер из бо ре, еле мен ти ху мо ра ја вља ју се као са став ни део пред-

6) Вид.: Зоран Славујевић, Политичкимаркетинг, Факултет политичких наука у Београду, 
Београд, 1999, стр. 25-26.
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из бор них кам па ња у Ср би ји. Нај че шће, те жи ште ху мо ри стич них 
из бор них по ру ка у Ср би ји усме ра ва се ка не ком од по ли тич ких 
кан ди да та ко ји се из два ја као пред став ник од ре ђе не по ли тич ке оп-
ци је, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва упра во вла да ју ће. У за ви сно сти 
од ко но та ци је и упо тре бе ху мо ра у срп ским пред из бор ним кам па-
ња ма, ефек ти ко ји се ја вља ју у по ли тич ком мар ке тин гу мо гу би-
ти дво ја ки: не га тив ни, јер се ја вља од бој ност пре ма стран ци или 
по ли тич кој осо би на ко ју је ху мор усме рен; и по зи тив ни, јер, због 
пси хо ло шког ефек та, од но си пре ма стан ци или по ли тич кој осо би 
ко ја је у кри зи по ста ју чвр шћи.

Ве ћи на срп ских по ли тич ких стра на ка за по чи ња ла је сво ју кам-
па њу стра нач ким јав ним ску по ви ма на ко ји ма су пред ста вља ли 
свој из бор ни про грам-плат фор му и ли сте сво јих кан ди да та. То ком 
ак ту ел них из бо ра, утак ми ца из ме ђу ових по ли тич ких так ма ца се 
не што про ме ни ла у од но су на 2008. го ди ну. На и ме, за раз ли ку од 
прет ход не из бор не кам па ње где то ни је био слу чај, већ у по чет ној 
фа зи кам па ње 2012. го ди не за бе ле же ни су на сту пи углав ном вла да-
ју ћих ко а ли ци о них сна га чи ји су ли де ри симп то ма тич но при ча ли 
ви це ве на јав ним ску по ви ма. 

Ова квом ху мо ри стич ном ото пља ва њу ат мос фе ре при сту пио је 
и бив ши пред сед ник Ср би је, Бо рис Та дић, ко ји је на пред из бор ном 
ску пу (апри ла 2012. го ди не) при до би јао гла са че при ча њем ви ца. 
Та дић је при чао виц о екс пе ри мен тал ном про гра му ис пи ти ва ња 
ти по ва пи ћа на па цо ви ма. У овом ти пу ви ца не за о би ла зни еле мент 
је упра во срп ско на ци о нал но пи ће - шљи во ви ца.  Исто то је у Су бо-
ти ци ура дио ње гов про тив кан ди дат за пред сед ни ка Ср би је, Иви ца 
Да чић. Да чић је при чао виц о мла ди ћу са лап то пом ко ји до ла зи код 
се ља ка и ну ди му „струч ну про це ну” ка ква се че сто ну ди упра во 
на шој зе мљи.

У по ме ну тим при ме ри ма оба ли де ра су у ви це ви ма упо тре би-
ла ком би на ци ју тех ни ка. Док је пред став ник де мо крат ске стран-
ке Бо рис Та дић упо тре био тех ни ку иден ти те та, при ча ју ћи виц са 
ја ким осе ћа јем по и сто ве ћи ва ња са вер на ку лар ном, тј. на род ном, 
кул ту ром и пре по зна ва њем срп ског ве ков ног пр ко са и по но са, али 
и ко но та ци јом хра бро сти-лу до сти (ако се виц по сма тра са тех ни ке 
ло ги ке), ње гов про тив кан ди дат из со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 
Иви ца Да чић упо тре био је тех ни ку ло ги ке за сно ва ну на еле мен ти-
ма ап сур да и по ре ђе ња, а по том и тех ни ку иден ти те та кроз еле мен-
те по ре ђе ња  не при јат но сти, раз от кри ва ња и па ро ди је.



стр:327351.

- 333 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

Ана ли зи ра ју ћи пред из бор не кам па ње пар ла мен тар них и пред-
сед нич ких из бо ра у Ср би ји 2008. и 2012. го ди не, са аспек та при-
ме не ре клам них сред ста ва, ви дљи ва је ве ли ка про ме на код по ли-
тич ких стра на ка у овим кам па ња ма. На и ме, за раз ли ку од пред из-
бор не кам па ње 2008. го ди не, пред из бор на кам па ња 2012. го ди не се 
углав ном ба зи ра ла на „на па дач ком” трен ду и сла њу дво сми сле них 
и про во ка тив них по ли тич ких по ру ка. Та ко је, на при мер, Ли га со-
ци јал де мо кра та Вој во ди не лан си ра ла у јав ност по ма ло нео зби љан 
и сва ка ко ду хо вит по стер на ко ме се, уз сло ган Тешкиљудизате
шка времена, по ја вљу је ше сто ри ца га ба рит них чла но ва стран ке. 
Исто вре ме но, осим ова квих при ме ра, по ја ви ли су се број ни по ли-
тич ки са др жа ји оштри јег ху мо ри стич ко-са ти рич ног ка рак те ра и 
по ли тич ке па ро ле по пут: ОпаснојекоцкатисебудућношћуСрбије,
Далићесеовиљудиборитипротивкорупцијеикриминала?,Јелсу
итебижутиобећалипосао–упетак7)и сл.

Са дру ге стра не, у пред из бор ној кам па њи 2012. до шло је до 
при мет ног и из не над ног по ра ста ин те ре са за при сут ност стра на ка 
на дру штве ним ме ди ји ма. Док су се на пред ња ци углав ном окре-
ну ли Феј сбу ку, де мо кра те су пред ња чи ле по бро ју пра ти ла ца на 
Тви те ру. Ипак, у же љи да при ву ку што ве ћи број гла са ча, ни дру ге 
стран ке ни су за о ста ја ле у огла ша ва њу пре ко по ме ну тих дру штве-
них мре жа, те је та ко, на при мер, СПС по звао сво је сим па ти зе ре 
да ис ко ри сте ус кр шње пра зни ке и при дру же се Феј сбук стра ни ци 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, а ли дер стран ке, Иви ца Да чић, је 
на пред из бор ном ску пу у За је ча ру сли ко ви то об ја снио по че му је 
ње го ва стран ка дру га чи ја од свих оста лих сле де ћим ре чи ма: „Пра-
ва вас кр шња ја ја су цр ве не бо је8) [...] и по сто ји јед на раз ли ка из ме-
ђу на ших и њи хо вих [...] на ша су чвр ста и би ла су та ква свих ових 
го ди на.”

Ка да је реч о сме шним ви део кли по ви ма, ме ђу мно го број ним 
стра нач ким спо то ви ма по себ но би смо, као „би сер кре а тив но сти и 
ма што ви то сти”, из дво ји ли спот Ре фор ми стич ке стран ке у ко ме се 
си ро ма шни и ђу бре том за тр па ни град Ле ско вац „на кон ре фор ми” 
пре тва ра у пра ви фу ту ри стич ки град осве тље них со ли те ра, ле те ћих 

7) Недавно је у Србији освануо плакат са ликом прослављеног глумца Миодрага 
Петровића Чкаље са поруком: Јелсуитебижутиобећалипосао–упетак? Плакат 
је урађен у стилу демотивационих постера који се могу пронаћи и на Интернету, што 
само указује на све очигледније преплитање виртуеног и реалног у сфери политичког 
маркетинга. 

8) Црвена боја је заштитни знак Социјалистичке партије Србије.
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ауто мо би ла и да ди ља-ро бо та ко је, као у Ратовимазвезда, љу љу-
шка ју на сме ја не ма ле Ле сков ча не.9) Та ко ђе, као по себ но ин спи ра-
тив не тре ба ло би сва ка ко по ме ну ти и спо то ве вла да ју ће Де мо крат-
ске стран ке ко ја је то ком сво је кам па ње ли де ра Бо ри са Та ди ћа по-
сла ла „пра во у шта лу” и „на њи ву код се ља ка”, што је пак иза зва ло 
под смех и ру га његра ђа на изи ри ти ра них ова квим про за ич ним мар-
ке тин шким при сту пом, а по пу лар ног во ди те ља Ива на Ива но ви ћа 
под ста кло да у сво јој еми си ји об ја ви при лог па ро диј ског ка рак те ра 
о „по се ти по љо при вред ном га здин ству у Но вом Бе че ју”.10)

ЕВОЛУЦИЈАПОЛИТИЧКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ИОСОБЕНОСТИПРЕДИЗБОРНИХКАМПАЊА

ШПАНИЈЕ

Про ме на по ли тич ког ре жи ма у Шпа ни ји, тј. фа за по ли тич ке 
тран зи ци је, ство ри ла је ско ро по сле че ти ри де це ни је про стор за 
раз вој ме диј ски по др жа не из бор не кам па ње. На и ме, пр ви сло бод ни 
из бо ри, одр жа ни 15. ју на 1977. го ди не, обе ле жи ли су крај фран ки-
стич ког ре жи ма и по че так ме диј ски про пра ће не по ли тич ке про мо-
ци је.11). Ме ђу тим, ове пр ве, сти дљи ве и уме ре не при ме ре упо тре-
бе про па ганд них ала та и по ли тич ког мар ке тин га ка рак те ри са ле су 
ско ро ис кљу чи во по зи тив не из бор не по ру ке и ап со лут но од су ство, 
ба рем екс пли цит них, на па да или кри ти ка по ли тич ких про тив ни ка, 
те сто га сма тра мо да ни је мо гу ће го во ри ти ни о ја сним при ме ри ма 
са ти ре или ху мо ра у њи ма. 

Ка да је реч о са мој есте ти ци по ли тич ке про па ган де и мо гу ћем 
при су ству ху мо ри стич них еле ме на та у окви ру исте, из бор на кам-
па ња 1996. го ди не до не ла је ра ди кал ну про ме ну уво де ћи знат но 
агре сив ни ји при ступ у ко ри шће њу ауди о ви зу ел нихма те ри ја ла.Та-
ко је, на при мер, уочи пар ла мен тар них из бо ра, Шпан ска со ци ја ли-

9) Вид.: „Одисеја у Лесковцу 2012: Аутомобили лете, роботи чувају децу”, доступно на: 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/307439/Odiseja-u-Leskovcu-2012-Automobili-lete-roboti-
cuvaju-decu

10) Вид.: „Видео пародија: председнички кандидат Иван Ивановић обишао пољопривредно 
газдинство”, доступно на:  http://www.knjazevac.org.rs/izbori/?p=447

11) Са развојем компјутерске технологије и целокупне сајбер-културе, тј. од 1995. године, 
започиње процес модернизације у области политичке комуникације у Шпанији и у 
кампањама се све више прибегава истовременој примени традиционалних техника 
политичког маркетинга заснованих на интензивној употреби људских ресурса, али и 
интегрисаној маркетиншкој комуникацији и активној примени телевизије, интернета и 
штампе.
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стич ка рад нич ка пар ти ја (ПСОЕ) пу сти ла у јав ност спот у ко ме је 
пре о вла да ва ла не га тив на кам па ња и есте ти ка стра ха усме ре на ка 
директномдис кре ди то ва њу по ли тич ког про тив ни ка.12)

Ипак, кључ не про ме не у обла сти по ли тич ке ко му ни ка ци је 
на сту пи ле су у пе ри о ду од 2000. го ди не ка да је, ка ко Да дер(Juan 
Lu is Da der) на во ди, до шло до кон со ли да ци је у при ме ни веб сер-
ви са и ала та по ли тич ког мар ке тин га и очи глед не пер со на ли за ци је 
шпан ске по ли ти ке. Због сво јих про во ка тив них са др жа ја вир ту ел на 
по ли тич ка кам па ња по ста ла је из ра зи то ин те ре сант на за кон вен-
ци о нал не ме ди је ко ји су све ви ше по чи ња ли да се окре ћу пи кант-
ним де та љи ма и анег до та ма ве за ним за исту, не го ли аутен тич ним 
по ли тич ким са др жа ји ма. На тај на чин, до шло је и до на гле про-
ли фе ра ци је са ти рич них адап та ци ја ди ги тал них фор ми, што пу тем 
са мог ин тер не та, што пу тем ко мен та ра и фор ми тра ди ци о нал ног 
но ви нар ства.13) 

Иако се мо же ре ћи да је у пред из бор ном по ли тич ком мар ке-
тин гу 2004. го ди не са ма елек трон ска из бор на кам па ња још увек 
би ла у сен ци кон вен ци о нал них на чи на пред ста вља ња по ли тич ких 
кан ди да та, те ро ри стич ки на пад исла ми ста у под зем ној же ле зни-
циуМа дри ду (11-М) 14) до при нео је рас ки ду са тра ди ци о нал ним 
ка на ли ма ко му ни ка ци је јер  је учи нио да се гра ђа ни, у по тра зи за 
ин фор ма ци ја ма, ма сов но окре ну Ин тер не ту, што је пак до ве ло до 
ди ги тал не ево лу ци је у сфе ри по ли тич ке ко му ни ка ци је и кон сти ту-
и са ња но вих тех но ло ги ја као су штин ски ва жних ала та за об ли ко ва-
ње јав ног мње ња, а ти ме и  спро во ђе ње по ли тич ке во ље.15) 

То ком 2006. го ди не, Шпан ска со ци ја ли стич ка рад нич ка пар-
ти ја (ПСОЕ) и На род на стран ка (ПП) пла си ра ле су ве ли ку ко ли чи-

12) Кроз спот се смењују црно-беле слике праћене музиком која асоцира на нелагодност 
и напетост са сликама у боји које су праћене веселом музиком и оличавају позитивну 
визију бољег живота и светле будућности коју нуди ПСОЕ. Како се у црно-белим 
сликама лик тадашњег председника Аснара (Aznar) и генералног секретара Народне 
партије (ПП) Алварес Каскоса (Álvarez-Cascos) поистовећује са злослутним и 
агресивним ликом пса добермана, спот је постао познат управо под тим називом. Осим 
што представља први јасан пример негативне капмање, овај спот је специфичан јер се 
у њему на суптилан начин користе и елементи ироније и критике отелеотворени у лику 
кловна и карикирању препознатљивог Аснаровог театралног наступа. Спот доступан 
на: http://www.youtube.com/watch?v=vFV0qDSPB4o

13) José Luis Dader, “Ciberpolítica en los websites de partidos políticos: La experiencia de 
las Elecciones de 2008 en España ante las tendencias transnacionales”, RevistadeSocio
logia e Política, v. 17,  n. 34, pp. 49-51., dostupno na: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
44782009000300005

14) 11. марта 2004. године. 
15) J. L., Dader, nav. delo, str. 52.
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ну про па ганд ног ви део ма те ри ја ла ко ји је био ме диј ски про пра ћен 
број ним ди ску си ја ма, ре пли ка ма и по ле ми ка ма, што је до ве ло до 
ства ра ња та ко зва ног ви део ра та, а и отво ре но је не ко ли ко Ју тјуб 
ка на ла по све ће них ин фор ма тив но-про па ганд ној де лат но сти. Осим 
то га, раз вој Web 2.0 тех но ло ги је16) и ин тер нет плат фор ми (бло го ва, 
ви ки стра ни ца, он лајн за јед ни ца као што су Ју тјуб, Феј сбук или 
Ту ен ти - Fa ce bo ok, Tu en ti, YouTu be) знат но је уна пре дио по ли тич-
ки мар ке тинг у Шпа ни ји, ма да су, ско ро све до 2008. го ди не, стил и 
стра те ги је по ли тич ке ко му ни ка ци је у Шпа ни ји су штин ски оста ли 
не про ме ње ни.17)

Ме ђу тим, при ме на Ин тер не та и дру штве них ме ди ја у ор га ни-
за ци ји из бор не кам па ње 2008. го ди не до не ла је сво је вр сну пре крет-
ни цу у раз во ју по ли тич ке ко му ни ка ци је јер, осим што је до при не ла 
ак тив ној по ли тич кој ин вол ви ра но сти гра ђа на (на ро чи то мла ђе по-
пу ла ци је), до при не ла је и кон сти ту и са њу са вре ме ног по ли тич ког 
ко му ни ка ци о ног окви ра у ко ме су по ли тич ке ак тив но сти из ло же-
не ве ћој кон тро ли и кри тич коммо ни то рин гу гла са ча. Исто вре ме-
но, ка ко је Ин тер нет пру жио ко ри сни ци ма мо гућ ност ин тер ак тив-
ног ди ја ло га кроз кре и ра ње и раз ме ну нај ра зно вр сни јих са др жа ја, 
у раз во ју по ли тич ке про мо ци је до шло је до из два ја ња ви зу ел ног 
еле мен та као до ми нант ног, а осим зва нич них пре зен та ци ја и по-
ли тич ких по ру ка, све уче ста ли је су по ста ле и ано ним не по ли тич ке 
фор ме и ви део кли по ви про во ка тив ног и за бав ног ка рак те ра.18) 

Предизборнакампања2008.године:
узосмехСапатеровс.Рахој

Кон фрон та ци јом две глав не на ци о нал не пар ти је ПСОЕ и ПП, 
пред из бор на кам па ња 2008. би ла је по ла ри зо ва на и по де ље на на 

16) Од 2004. године, Тим Орајли (Tim O’Reilly) и Дејл Доерти (Dale Dougherty) појмом 
Web 2.0 почињу да означавају нове алате и начине у дизајнирању и коришћењу 
веб садржаја који постају интерактивни, тј. могу бити креирани и од стране самих 
корисника (хипертекст, хипермедиа, итд.). 

17) Упркос томе што су у ово време веб презентације водећих политичких кандидата почеле 
да се обогаћују разним „лакшим” и маркетиншки привлачнијим садржајима, попут 
робота који одговарају на питања, рекламних видео клипова и система за прикупљање 
података и порука бирача, примена нових Интернет алата била је суштински још 
увек недовољно развијена, а конвенционални приступ промовисања са доминацијом 
пропаганде у масовним медијима задржао је примат у формирању политичког става и 
јавног мњења, Вид.:  Ј. Л., Дадер, нав. дело, стр. 54.

18) Већина студија која се бави еволуцијом умреженогдруштва предвиђа да ће, у року од 
само неколико година, 90% садржаја доступних на Интернету бити аудио-визуелног 
карактера. 
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су прот ста вље не по ли тич ке сна ге со ци ја ли ста и „на род ња ка”. Иако 
су у по ли тич ком жи во ту уче ство ва ле и дру ге стран ке, по ли тич ку 
сце ну Шпа ни је од ли ко вао је ја сан пар тиј ски би по ла ри зам и окре-
ну тост ме ди ја и би ра ча Са па те ру или Ра хо ју као цен трал ним по ли-
тич ким фи гу ра ма.19) 

Осим те ле ви зиј ских ду е ла и ди рект ног су че ља ва ња Са па те ра и 
Ра хо ја20), као по себ но сред ство пред из бор не кам па ње 2008. го ди не 
из дво ји ли су се број ни ви део кли по ви ока че ни на раз ли чи тим веб 
стра ни ца ма, плат фор ма ма (YouTu be, Dailymo tion, Tu.TV.) и бло го-
ви ма би ло од стра не са мих пар ти ја, би ло од стра не њи хо вих сим-
па ти зе ра. Док је, са јед не стра не, упо тре ба дру штве них ме ди ја у 
по ли тич ке свр хе (Феј сбу ка – Fa ce bo ok, Тви те ра – Twit ter) учи ни ла 
по ли тич ки дис курс знат но не фор мал ни јим, са дру ге стра не, но во-
на ста ли из раз са вре ме ног по ли тич ког сен зи би ли те та на мет но је 
упо тре бу ауди о ви зу ел них еле ме на та као при мар них но си ла ца на-
ра тив ног по тен ци ја ла21). За хва љу ју ћи упо тре би Ин тер не та, у овој 
кам па њи про цес ди стри бу и ра ња и пер цеп ци је по ли тич ких по ру ка 
до жи вео је пра ву ре во лу ци ју22), а ху мо ри стич ки еле мен ти по ста ли 
су не за ме њи ви део мо дер не по ли тич ке ко му ни ка ци је. 

Упра во сто га, нај ве ћу па жњу ни су иза зва ли зва нич ни ви део 
сним ци и спо то ви стра на ка, већ они по ста вља ни и де ље ни на дру-
штве ним мре жа ма као кри ти ка и са ти ри чан при каз по ме ну тих. 
Кроз ма сов но исме ва ње глав них по ли тич ких ли де ра, као и брит ке 
по ша ли це пу не сар ка стич ног ху мо ра, а по не кад и гру бе кри ти ке на 
њи хов ра чун, на ста ла је видеополитика23) у окви ру ко је су се ге не-

19) Ујединења левица (Izquierda Unida - IU), Конвергенција и унија (Convergencia i 
Unió - CIU), Републиканска левица Каталоније (Ezquerra Republicana de Cataluña - 
ERC), Канарска коалиција (Coalición Canaria - CC), итд. За више детаља о шпанском 
политичком систему вид.: Del Pino, E. & Colino, C. (2010). National and Subnational De-
mocracy in Spain: History, Models and Challenges. Instituto de Políticas y Bienes Públicos 
(IPP), CCHS-CSIC, Working Paper, Number 7., http://hdl.handle.net/10261/24408

20) Телевизијски дуели су се одржали  25. фебруара и 3. марта 2008. године. 
21) На овакав начин, дошло је до девалуације речи као основног отелотворења политичке 

мисли и слогана као ексклузивног промотера политичке поруке. О овоме детаљније 
вид.: Antoni Gutiérrez-Rubí, “Lemas electorales: del corazón al voto”, ElPaís, dostupno na: 
http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/

22) Како би учиниле што ефектнијим страначко комуницирање, по први пут су током 
изборне кампање све партије имале своје канале на Јутјубу, док су странке ПСОЕ, ПП 
и ЦиУ имале и своје видео канале на Интернету (iPSOE TV, RajoyTV y CiUTV). Вид.: 
Antoni Gutiérrez-Rubí; Xavier Peytibi & Rafa Rubio, “La campaña electoral española en In-
ternet, un año después y a un año vista”, dostupno na: http://ebookbrowse.com/la-campana-
electoral-espanola-un-ano-despues-gutierrez-peytibi-rubio-pdf-d40568462

23) Како тврди Gutieres Rubi, често је пласирање многих од ових видео материјала 
било подржано од стране самих партија, углавном у циљу бржег и економичнијег 
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ри са ле но ве, ори ги нал не фор ме по ли тич ког из ра за и на кре а ти ван 
на чин ис по љи ли про тест и нео до бра ва ње.Ка ко би што ја сни је ука-
за ли на ва жност и све при сут ност ова квих еле ме на та, због огра ни-
че но сти ра да на ве шће мо са мо не ке од мно го број них при ме ра са-
тирч них ви део ма те ри ја ла, из бор них пла ка та, сло га на или па ро ла 
из бор не кам па ње 2008.   

Та ко је, на при мер, у на сто ја њу да дис кре ди ту је по ли тич ког 
про тив ни ка Са па те ра, ПП лан си ра ла мно штво ма те ри ја ла у ко ји-
ма је до ми ни ра ла упо тре ба ху мо ри стич ких и за бав них еле ме на та. 
Је дан од њих сва ка ко је спот у ко ме се на ду хо вит и ори ги на лан 
на чин алу ди ра на Са па те ро ву дис тан ци ра ност од ре ал но стии гра-
ђа на при ка зи ва њем по ро ди це ко јој пра зне стан док ка ри ки ра ни 
Сап те ров глас го во ри ка ко не ма кри зе и у Шпа ни ји се жи ви бо ље 
не го икад.24) 

Дру ги по зна ти при мер у ко ме се исме ја на кам па ња со ци ја ли-
ста је сте ви део па ро ди ја у ко јој је при ка зан мла дић ко ји пу ту је чак 
ше сто ки ло ме та ра са мо да би сво ју мај ку, ко ја жи ви на се лу, пре ве-
зао до би рач ког ме ста. То ком пу то ва ња, мла дић го во ри о ва жно сти 
из бо ра и ис ти че ка ко је због вред но сти ма кар јед ног гла са спре ман 
да по тра жи сво ју мај ку ко ја је след бе ни ца На род не стран ке, а да би 
па ро ди ја би ла што успе шни ја, по ја вљу ју се и ти тло ви у ко ји ма се 
иро нич но из вр ћу ре чи про та го ни сте, бу ду ћи да се, док он по но сно 
го во ри о то ме ко ли ко је ње гов глас на прет ход ним из бо ри ма до-
при нео про ме на ма, по ја вљу ју опа ске на ра чун не за по сле но сти, ин-
фла ци је, и слич но. Ко нач но, сте пен иро ни је се по ја ча ва и на кра ју 
спо та се при ка зу је ка ко мла дић за ме њу је мај чин гла сач ки ли стић, 
а со ци ја ли стич ки сло ган Разлозизаповерење(Motivosparacreer) 
пре тва ра се у Разлозизаплакање(Motivosparallorar) и ср ка стич-
ну из бор ну по ру ку Засвештојеуништено(Portodolodestrozado) 
по др жа ну на сме ја ним ли ком ли де ра Са па те ра.25) 

промовисања. Како су ови видео клипови скоро увек изазивали повратну реакцију, 
постали су једно од основних средстава политичке борбе, те је сваки изборни тим имао 
спремне не само промотивне видео материјале и материјале за негативну кампању, већ 
и оне за контранапад, тј. брз одговор који би својом сатиричном и шаљивом критиком 
могао да поништи негативну кампању противника. Вид.: „Videos de respuesta rápida”, 
доступно на: http://blogs.elpais.com/las-formas-son-fondo/

24) Raquel Quílez, “El PP responde con ‘parodia’ a la publicidad del PSOE”. Спот доступан на: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/19/eleccionesgenerales/1203446229.html

25) Спот и прилог о истом доступни су на: http://www.libertaddigital.com/nacional/parodia-
en-internet-de-uno-de-los-videos-electorales-del-psoe-1276324332/
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У истом ду ху по ја вио се и низ пла ка та у ко ји ма је са ти ри зо ва-
на Са па те ро ва по ли ти ка кроз иро нич не и за је дљи ве сло га не по пут: 
Јерјошувекнијесвеуништено(Porqueaúnnoestátododesechado), 
Застопунезапосленостиод30%(Porel30%dedesempleo), и сл.26), 
а као по себ на ин спи ра ци ја по слу жи ли су и Са па те ров фи зич ки из-
глед, на ру чи то сим бол бла го са ви је ног ка жи пр ста из над обр ве27), и 
знак рас по зна ва ња <Z>28). Та ко је, на при мер, плат фор ма за по др-
шку Са па те ру (PlatformadeApoyoaZapatero– PAZ) ко ри сти ла као 
мар ке тин шки еле мент по здрав ко ји је био пре по зна тљи ва алу зи ја 
на Са па те ро ве обр ве, на шта је и он сам на пра вио па ро ди ју пре тво-
рив ши овај сим бол у еле мент за ба ве пу тем сме шних емо ти ко на за 
че то ва ње и раз го вор у он лајн фо ру ми ма у окви ру про гра ма Ме сен-
џер (Mes sen ger),29) док је знак <Z> по слу жио као ин спи ра ци ја за 
на ди мак Se ta pe (Ze tapé ili Ze taP)30), број не афо ри зме и дво сми сле не 
по ру ке ти па: ZP  kao Opasnazona (ZonaPeligrosa), ЗбогомSapatero 
(ADI OZ), zETApé31), итд.

Ка да је реч о по ша ли ца ма на ра чун ли де ра „на род ња ка”, со ци-
ја ли сти су ис ко ри сти ли Ра хо јев пе си ми зам и, као са ти рич ну алу-
зи ју на ње го ве из ја ве о нестанкупородице или пропастишпанске
економије, пу сти ли су у јав ност ви део под на зи вом Малерозника

26) Видети: “Carteles electorales 2008: PSOE”, dostupno na: http://www.forocoches.com/foro/
showthread.php?t=838354

27) Због изражених обрава које се у облику латиничног слова В надвијају изнад 
Сапатерових очију, благо савијени кажипрст изнад обрве постао је симбол којим се 
језиком глувонемих означава Сапатеро (симболички ^^) . Овакав гест настао је као 
подршка Закона о симболима за глувономе особе, али и укупне Сапатерове политике, 
а у нападима опозиције често се сатирично исмејавао и користио као лајт-мотив у 
карикатурама Сапатера. Вид.: Francesco Screti Galatone, “El ojo y la zeta: la propaganda 
electoral de José Luis Rodríguez Zapatero para las elecciones generales españolas de 2008”,
Cultura,lenguajeyrepresentación, vol. 9/2011, стр. 199-224. 

28) Кампања 2004. увела је скраћеницу (ZP) као симбол за председника Sapatera (Zapatero
presidente), а 2008. године овај симбол је сведен само на почетно слово Сапатеровог 
имена (Z)које је имало и фонетску симболику и допринело не само препознатљивости 
лидера, већ и промоцији основних идеја кампање: (prosperidaz - напредак), (solidaridaz
-солидарност), итд. Детаљиније о овоме вид.: Francesco Screti Galatone, нав. дело, стр. 
204.

29) Вид.: Carmelo Moreno del Río, “El ‘Zejas’ y la ‘niña de Rajoy’”, RevistaEspañoladeCien
ciaPolítica, 22/2010, str. 87. 

30) Алузија на Супермена (ЗуперХéрое) или Џејмс Бонда. Вид.: “Супер ЗП 007”,доступно 
на: http://www.youtube.com/watch?v=qdFb8FAGREc&feature=relmfu и Звезданератове, 
вид.: “Estar Guars3 SuperZP”, доступно на: http://www.youtube.com/watch?v=0uvzTqj5
44g&feature=relmfu

31) Алузија на Сапатеров обрачун са баскијском терористичком организацијом ЕТА.
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трастрофичар(Cenizocatastrofista)32). У овом спо ту се под мо то ом 
Небудион(Noseasél) осу ђу је и исме ва „нео сно ва ни ка та стро фи-
за м33) Ра хо ја пер со ни фи ко ван у ли ку бак су зног мла ди ћа ко ји сви ма 
ко ји га окру жу ју34) за гор ча ва жи вот зло слут ним прог но за ма. Осим 
то га, Ра хој је у јав но сти по стао по знат по ра се ја но сти35) и бе сми-
сле ним из ја ва ма, због че га су на ста ле и раз не ви део па ро ди је и по-
ша ли це на ра чун ње го ве ин те ли ген ци је36).

Ипак, нај ви ше ху мо ри стич ко-са ти рич них об ра да до жи ве ла је 
Рахојди37), тј. „Ра хо је ва де вој чи ца” (laniñadeRajoy)38). На и ме, на-
кон пред из бор них де ба та, у ко ји ма су се Са па те ро и Ра хој сре ли 
ли цем у ли це, на Ин тер не ту су по че ле да се по ја вљу ју број не па-
ро ди је на ра чун по ме ну тих ли де ра, а као јед на од нај по пу лар ни јих 
сва ка ко се из дво ји ла при ча о Рахојди ко јом је Ма ри ја но за вр шио 
сво је обра ћа ње гра ђа ни ма. У же љи да до пре до би ра ча и што ефи-
ка сни је пре не се сво је по ли тич ке по ру ке, Ра хој је уп тре био фи гу ру 
де вој чи це којазаслужуједаимасрећнодетињство,сигурандом
и запослене родитеље. Ова кав вид по ли тич ког сен ти мен та ли зма 
иза звао је бур ну ре ак ци ју шпан ске јав но сти и по ли ти чих про тив-
ни ка ко ји су број ним ко мич ним са др жа ји ма про пра ти ли при чу о 
„Ра хо је вој де вој чи ци”39), а не ки су чак у сво јој ша ли оти шли до тле 

32) Вид.: “Un nuevo vídeo del PSOE contrapone un ‘Cenizo’ a la ‘mirada positiva’ de Zapa-
tero”, dostupno na: http://www.publico.es/agencias/efe/42934/un-nuevo-video-del-psoe-
contrapone-un-cenizo-a-la-mirada-positiva-de-zapatero

33) Почевши од прве сцене у којој пријатељу који му показује слику вољене саопштава 
горку вест да је његову девојку синоћ видео са другим, па све до последње сцене у којој 
свом пратиоцу после посете лекару предвиђа да болује од рака.

34) У једној ТВ емисији, на постављено питање о мерама које би предузео за запошљавање 
младих, Рахој се збунио и  јавно признао да, иако је спремио одговоре, не може да 
прочита своје белешке. Снимак доступан на: http://www.youtube.com/watch?v=4QyVT8-
ZyEU&feature=related

35) Kao, напр., када је коментаришући грандиозну еколошку катастрофу у Галисији 
(Galicia), када се из грчког танкера Престиж (Prestige) излило око 25 хиљада тона 
нафте, упоредио нафтну мрљу која је захватила површину од 200 км2 са „нитима 
пластелина”. Вид.: “La verdad sobre Mariano Rajoy”, dostupno na: http://www.youtube.
com/watch?v=wfE1iu6LEug

36) Игра речи у којој је од Рахој и Хајди (Хајди - лик који је створилашвајцарска 
књижевница Јохана Шпир)настало Рахојди. Видео доступан на: http://www.youtube.
com/watch?v=VGiBf-f-1jo

37) Детаљније о овоме видeти: Marta Hoyas Urbina. “’La niña de Rajoy’: Youtube como paraí-
so de la parodia política”, Crítica3:RevistadeCulturaPopular, Vol.1/2008.

38) Осим као Рахојди, „Рахојева девојчица” се појавила и као Франкова ћерка 
Карменсита (Царменцита) или поседнута из Истеривача ђавола (The Exorcist) и сл. 
Видети:  http://www.youtube.com/watch?v=xR81_yr3gTY i http://www.youtube.com/
watch?v=SapOWVgY6M8

39) Вид.: laninaderajoy.wordpress.com
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да су „кре ну ли у по тра гу” за њом и твр ди ли да има ју и ње не фо-
то гра фи је40), док су дру ги ор га ни зо ва ли „так ми че ње”и тра жи ли је 
чак и пу тем СМС по ру ке41).  

Хуморудобакризе:кризнорешењезакризнавремена

На кон из бо ра 2008. го ди не и по нов не по бе де со ци ја ли стич ке 
пар ти је ПСОЕ, Са па те ро је био при ну ђен да се су о чи са те шким 
и не при јат ним за дат ком при зна ва ња еска ла ци је гло бал не еко ном-
ске кри зе42) и ње них по губ них ефе ка та на дру штве но-еко ном ски 
си стем Шпа ни је. На кон при ма мљи вих из бор них обе ћа ња, оп ти-
ми стич не ви зи је бу дућ но сти и ли де ро вог по чет ног за тва ра ња очи-
ју пред еви дент ним про бле ми ма, ме ђу гра ђа ни ма је по че ло да се 
ши ри не за до вољ ство због па сив но сти и не спо соб но сти вла де да 
се су прот ста ви но во на ста лим про бле ми ма ра сту ћег си ро ма штва, 
не за по сле но сти, ин фла ци је и сл. 

Иако је, ка ко би по бе ди ла ре це си о ну кри зу, у пе ри о ду од 2008 
– 20011, Са па те ро ва вла да из гла са ла па кет ме ра штед ње и ре фор-
ми, ефек ти еко ном ске и фи нан сиј ске кри зе про у зро ко ва ли су раз-
вој оп ште дру штве не тен зи је, а оче ки ва ња у по гле ду бу ду ћег при-
вред ног ра ста јед на ко су се по ка за ла пе си ми стич ним. Због спо ре 
ре ак ци је и ло ше им пле мен та ци је ан ти кри зних ме ра, шпан ски пре-
ми јер Сап те ро по стао је ме та оштре кри ти ке гра ђа на, што је пак 
ре зул ти ра ло рас пи си ва њем пре вре ме них из бо ра и окре та њу гла са-
ча опо зи ци о ној кон зер ва тив ној На род ној пар ти ји ко ја је, 21. но вем-
бра 2011. го ди не, од не ла по бе ду на пар ла мен тар ним из бо ри ма.43) 

40) Дан након дебате, грађани су у својим телефонима могли прочитати следећу СМС 
поруку: „Тражи се девојчица, има карту за градски превоз (bonobus),  одазива се на 
име Нада (Esperanza), у пратњи је деке, пензионера фирме Ендеса и обоје су нестали. 
У случају било какве информације, контактирати родитеље Маријана и Хосе Марију 
(José María). Ул. Епископска Конференција (Conferencia Episcopal)”, бр. 1. Вид.: 
Pablo Romero, “Las otras niñas de Rajoy”,  доступно на: http://www.elmundo.es/elmun-
do/2008/02/28/eleccionesgenerales/1204197288.html

41) У лето 2007. године, америчке хипотекарне банке захватила је криза која се већ у јесен 
2008. године пренела на цео финансијски сектор, а током 2009. године одразила и на 
сферу реалне економије многих других земаља. 

42) Иако је ПП победила на овим изборима, криза је продубила јаз између „обичног” 
грађанина и политичке елите, што потврђује чињеница да су чак 36% изборног 
резултата чинили управо гласови апстинената или бели гласачки листићи. 

43) У истоименој књизи (Liquid Fear), Бауман (Zigmunt Bauman) дефинише савремено 
доба као доба „ликвидног страха”, а једна од парола која илуструје осећај безнађа 
код човека XXI века свакако  јесте божићни слоган са грчких плочника 2009. године.: 
MerryCrisisandHappyNewFear(Срећнакризаисрећанновистрах), вид.: http://blog.
occupiedlondon.org/2008/12/25/merry-crisis-and-a-happy-new-fear/
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У вр тло гу еко ном ске кри зе и по ли тич ке не ста бил но сти, у сва-
ко днев ни жи вот „обич них”  гра ђа на угне зди ли су се не спо кој ство 
и „ли квид ни страх”44), а фе но мен ху мо ра, из ра жен кроз број не са-
ти ре, па ро ди је и иро нич не при ка зе су мор не по ли тич ке сли ке, до-
био је на по себ ном зна ча ју у  про це су пла ни ра ња и пред ви ђа ња 
по ли тич ке ко му ни ка ци је.Исто вре ме но,ак тив но укљу чи ва ње дру-
штве них ме ди ја у по ли тич ку ко му ни ка ци ју до при не ло је по пу ли-
стич ком из ра зу ме диј ског дис кур са и све из ра же ни јем „ан ти по ли-
тич ком” ста ву „ма лог чо ве ка” умор ног од ла жних пред из бор них 
обе ћа ња за сно ва них на со ци јал ној де ма го ги ји.45) Та ко су, изи ри ти-
ра ни не ре ал ним оп ти ми стич ним по ру ка ма и са по тре бом да сво-
јим из не ве ре ним оче ки ва њи ма да ју оду шка, за вре ме пред се да ва ња 
Шпа ни је Европ ском уни јом, гра ђа ни лик на сме ја ног Са па те ра по и-
сто ве ти ли са Ми стер Би ном (Mr. Bean), тј. јед ним од нај по зна ти јих 
ко мич них ли ко ва на све ту.46) 

Ме ђу тим, исто као што се нео сно ва ни оп ти ми зам Са па те ра 
пре тво рио у пред мет бес по штед не кри ти ке и исме ја ва ња, та ко је 
и не е фи ка сна, а стро га по ли ти ка Ра хо ја до жи ве ла број не гро теск-
но-са ти рич не ин тер пре та ци је. Та ко се, као из раз не за до вољ ства 
пред „не бу ло зним из ја ва ма” овог ли де ра, чи ја је кон фу зна ре то ри-
ка ока рак те ри са на као „бен се дин ска”, а он сам као не ха ри зма ти-
чан и слаб по ли ти чар47) којијеустањуда говорисатима,адане
кажеништапаметно, на Ин тер не ту по ја вио „про грам ко ји си му-
ли ра не ја сно ћу Ра хо је вог по ли тич ког дис кур са”,48) док је сајт Фли-

44) Последњи резултати социолошких анкета забележили су рекордни негативни рејтинг 
шпанских политичара који су, како грађани сматрају, после незапослености и економске 
кризе, највећи кривци за лошу социјалну политику.

45) Од 1. јануара 2010. Шпанија је преузела мандат председавајућег Европске уније. 
Упадом хакера на шпански ЕУ сајт, слика премијера замењена је сликом комичне луде, 
тј. Мистер Бина. Вид.: Giles Tremlett, “Mr Bean ousts Zapatero from Spain’s EU website”, 
доступно на: http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jan/05/mr-bean-hacker-zapatero

46)  Вид.: Graciano Palomo, Elhombreimpasible.HistoriasecretadelPPdeRajoycaminoal
poder, La Esfera de los Libros, Madrid, 2011, p. 99. 

47) Програм користи аутентичне „бисере” Рахоја и спаја их са апсурдним фразама, а 
сама структура дискурса почива на следећој формули: поздрав + глупа фраза(смешна 
или апсурдна изјава) + глупа фраза + опроштај. Притиском на дугме нови дискурс 
(nuevo discurso) појављује се нови Рахојев говор.Вид.: Socrates, “Rajoj’s Simulator, 
el generador de discursos tontos de Rajoy”, доступно нa: http://www.solosequenosenada.
com/2010/05/27/generador-de-discursos-tontos-de-rajoy-de-manera-automatica/

48) Flic kr је апли ка ци ја за он ли не упра вља ње и де ље ње фо то гра фја ко је се се ша љу као 
скуп, тј. ко лек ци ја или „ал бум”, а по је ди нач на сли ка је основ на је ди ни ца за де ље ње тих 
фо то гра фи ја. На осно ву сли ке Ма ри ја на Ра хо ја осми шљен је чи тав низ но вих стра нач-
ких сло га на по пут: Близуједалеко.СаРахојем,могућеје (Cercaeslejos.ConRajoyes
posible) и сл. Де таљ ни је о ово ме вид.: http://www.flic kr.com/pho tos/ma ri a no ra joi/
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кр (Флиц кр) по ну дио низ но вих де сни чар ских сло га на са ти рич ног, 
иро ниј ског и па ро диј ског ка рак те ра.49)

Ка ко је то ком 2011. го ди не ско ро сва ки пе ти рад ник у зе мљи 
био без по сла, а јав ни де фи цит пре ма шио 8% бру то дру штве ног 
про из во да (БДП), овом пред из бор ном кам па њом до ми ни ра ле су 
углав ном еко ном ске те ме и ме ђу соб на оп ту жи ва ња и кри ти ке по-
ли тич ких про тив ни ка на ра чун не е фи ка сне бор бе про тив кри зе. 
Исто вре ме но, дру штве не плат фор ме по пут Феј сбу ка, а на ро чи то 
Тви те ра, по ка за ле су свој еман ци па тор ски по тен ци јал у пре но ше-
њу по ли тич ких по ру ка. Је дан од при ме ра ко ји ово мо жда нај бо ље 
илу стру је је сте чи ње ни ца да је, због по ша ли ца на ра чун Ра хо ја, 
стран ка за тра жи ла од ове дру штве не мре же да за тво ри на лог па-
ро диј ског ка рак те ра, на зван @Na ni a no Ra joy, што су „тви те ров ци” 
ока рак те ри са ли као цен зу ру и же сто ко не го до ва ли, ин си сти ра ју ћи 
на сло бо ди из ра жа ва ња. Ка ко је сле де ћег да на на лог био из бри сан, 
ко ри сни ци су ре а го ва ли та ко што су ство ри ли ха штаг (has htag)50) 
и оку пи ли сво је ко мен та ре око те ме #fre e na ni a no (#oslo bo di te na ni-
a na)51), ко ја је убр зо за у зе ла ме сто ме ђу нај по пу лар ни јим ве сти ма 
Шпа ни је. Осим овог, као тзв. Стреј сенд ефе кат(efecto Streisand)52), 
убрзо се појавио и други хаштаг под називом #prayfornaniano 
(#molitesezanaiana)53), као и армија клонова Naniana (@NanianoRe-
turns, @MarainoRajoy, @Naniano2, @MairenaRajoy, @MarianoBa-
joy. itd.) који су никли у стилу повратка великог филмског јунака 
који ће „спасити Шпанију од кризе и ухапсити све имитаторе 
правог Naniana ”.54) 

49) Has htag се озна ча ва са # и у ства ри пред ста вља кључ ну реч или фра зу ко ја се ко ри сти 
за пра ће ње од ре ђе не те ме на Тви те ру.

50) Овај ха штаг оку пио је на хи ља де ко мич них по ру ка у ко ји ма се ин си сти ра ло на пра ву 
на па ро ди ју и зби ја ње ша ле, али и ука за ло на мо гућ ност да је цен зу ра ко ју је ПП по ку-
ша ла да на мет не са мо на го ве штај оно га што би усле ди ло ако би де сни ца по бе ди ла на 
из бо ри ма 20-N. 

51) Од но си се на кон тра е фе кат ко ји се по сти же ка да се на Ин тер не ту по кре не ак ци ја про-
тив ди стри бу ци је од ре ђе не ин фор ма ци је и до ђе до ње ног ма сов ног ум но жа ва ња. 

52) Ви де ти: Tomás Delclós, “Pro hi bi do pa ro di ar (en Twit ter)”, do stup no na: http://po li ti ca.el pa-
is.com/po li ti ca/2011/11/10/ac tu a li dad/1320925510_044452.ht/

53) У ро ку од са мо не пу них не де љу да на, след бе ни ци Нанијанаосми сли ли су ње гов чи тав 
„тај ни по ли тич ки про грам” у ко ме он да је ре ше ња по пут сле де ћег: „ Да би иза шли из 
ове кри зе, мо ра мо да пре ста не мо да бу де мо у њој” (Parasalirdeestacrishis,hayque
dejardeestardentrodeella), при че му се sh  уба цу је као еле мент па ро ди је на ра чун Ра-
хо је вог на чи на го во ра. Вид.:  Ramón Muñoz, “El pro gra ma ocul to de Na ni a no Ra joy”, до-
ступ но нa: http://po li ti ca.el pa is.com/po li ti ca/2011/11/10/ac tu a li dad/1320953881_479956.
html

54) Тви то ви су по ру ке ду жи не од нај ви ше 140 ка рак те ра.
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Анализирајући токове савремене комуникационе политике 
у Шпанији, Гутјерес Руби налази да се целокупна изборна 
кампања 2011. године може заправо одредити као #20N, тј. Твитер 
кампања. По мишљењу овог аналитичара, Твитер је најутицајнији 
и најслободнији нови медиј који, упркос својој изузетној 
једноставности55), представља сензор социјалног понашања и
сеизмографполитичкеиизборнеактивности. Осим тога, Твитер 
је идеалан простор за ироничне одговоре, ругање или критику, а 
политички хаштагови пласирани уочи избора представљају праве 
примере „дигиталног бунта” јер су, у „кризним временима”, 
заједљиви хумор и оштра сатира за многе незадовољне и озлојеђене 
грађане једина и истовремено најздравија средства изражавања 
протеста и револуционарних порива56).

Упркос реформама и строгој фискалној политици, током 2012. 
године Шпанија је наставила да се бори са продубљивањем кризе, 
што је утицало на пооштравање антиполитичког става грађана 
који сматрају да је неопходно продрмати успавану политичку 
елиту, отуђену од друштвене стварности. У својим припремама 
за предстојећу изборну трку, овакав став већ је искористила 
социјалистичка партија која је у марту лансирала сатиричан 
видео клип у коме алудира на бескомпромисно и неселективно 
пристајање на антикризне мере Рахојеве владе и, играјући на 
социјално незадовољство као главно изборно оружје, посеже за 
паролама попут: Замрзавамо минималац (Congelamos el salario
mínimo), Многојефтинијиоткази (Despidosmuchomásbaratos) и 
сл.57) 

Свесна презасићености народа обећањима о бољем животу 
и контраефекта који су, у својој немоћи да та обећања испуне, 
социјалисти изазвали, ПП је отишла у сасвим другу крајност и, 
бирајући да представи ствари баш онаквим какве јесу, усвојила је 
комуникациони стил заснован на апсолутној транспарентности. 
Ипак, овакав приступ такође је инспирисао бројне критике и 
пошалице на рачун антикризних мера владе, међу којима се 

55) An to ni Gu tiérrez Rubí, “La ba tal la de Twit ter”, до ступ но на: http://blogs.el pa is.com/las-for-
mas-son-fon do/2011/11/la-ba tal la-de-twit ter.html

56) Вид.: “El PSOE an da luz cu el ga un vídeo en Youtu be que pa ro dia a Are nas ‘tra gan do con 
to do’ lo que pro po ne Ra joy”, http://www.el cor re o web.es/an da lu cia/141321/psoe/an da luz/cu-
el ga/vi deo/youtu be/pa ro dia/are nas/tra gan do/pro po ne/ra joy

57) Че твр та по ја чи ни шпан ска бан ка, за чи је би спа са ва ње тре ба ло из дво ји ти око 24 ми ли-
јар де евра. 
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посебно истиче сјајна пародија на рачун Рахојевог плана за 
спасавање банке Bankia58), емитована недавно од стране шпанске 
телевизије (TV3)59). 

Коначно, иако је у оквиру позамашног корпуса најразличитијих 
актуелних хумористичко-политичких садржаја немогуће сваки 
понаособ поменути, као посебан бисер, желели бисмо још да 
поменемо и песму инспирисану псовком коју је приликомрасправа 
о мерама штедње и будућности Шпаније недавно у парламенту 
изговорила посланица Адреа Фабра60). Наиме, овај догађај не само 
што је дубоко потресао и шокирао јавност, већ је и јасно показао да 
је, у времену дубоке и дуготрајне кризе попут данашње, грађанима 
преко потребно да осете да су политичари способни да нађу решење 
проблема, а не да исте ублажавају, истичу или чак омаловажавају. 
У том смислу, оправдано је закључити да политичка комуникaција 
XXI века изискује посебну стратегију за проналажење адекватне 
политичке поруке, која, да би била успешна, мора да изостави 
оптимистично зидање кула у ваздуху, али и песимистичне 
интерпретације негативних догађаја и, уместо тога, прихвати 
хумор као животну етику и етику друштвене заједнице у целини.

SanjaStosic,DanijelaBjelja
HUMOURASANELEMENTOFMODERN

POLITICALCOMMUNICATION:ELECTION
CAMPAIGNSINSERBIAANDSPAIN

Summary
Striving to“sell” to the general public certain political
ideas and values, in today’s digitalmediaworld, politi
calpartieshavefullyacceptedtherecommendationsfrom
advertising agencies and instead of former rigid norms
and traditionally devoid of creative approaches in their
campaignshavebeguntoresorttomoredaringandorigi

58) У овој па ро ди ји, пред сед ник Ра хој, у сти лу по зна тог аме рич ког ко ми ча ра Гру ча Марк-
са (Gro uc ho Marx), за јед но са ми ни стром фи нан си ја Кри сто ба лом Мон те ром (Cristóbal 
Mon to ro) очај нич ки по ку ша ва одр жи у по кре ту ло ко мо ти ву чи ји мо тор по кре ћу нов ча-
ни це. Вид.: “La TV española hi zo una de so pi lan te pa ro dia del re sca te de ra joy a Ban kia”, 
до ступ но на: http://www.am bi to.com/no ti cia.asp?id=641275

59) На кон што је пре ми јер Ра хој на ја вио ме ре штед ње ко ји ма се уки да до бар део по мо ћи за 
не за по сле не, по сла ни ца вла да ју ће стран ке Ан дреа Фа бра уз вик ну ла је „Је***е се сви!”. 
што је иза зва ло бур ну ре ак ци ју јав но сти ко ја је ово схва ти ла упра во као по ру ку не за-
по сле ни ма. Као је дан од нај по се ће ни јих са др жа ја ве за них за овај до га ђај, по себ но се 
из два ја “Vi de oc lip - Qué se jo da An drea Fa bra (Di e go Escu sol)”, до ступ но na: http://www.
youtu be.com/user/ri xi al me nar

60) See Ivan Krastev, “The Balkans: Democracy Without Choices”, Journal of Democracy, vol. 
13, no. 3, July 2002, at: http://muse.jhu.edu/journal of democracy/v013/13.3krastev.html
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nalexpessionbasedontheuseofpowerfullmessagesand
oftenambiguousandprovocativeimagesandslogans.On
theotherhand,asanindispensableelementoftoday’spo
litical communication, inan environmentof deeppoliti
cal,socialandeconomiccrisiswhichhitbothSerbiaand
Spain,theuseofsocialnetworksandnewtehnologieshas
enabledthedevelopmentofvideoactivismwhichbrought,
asdominantformofpoliticalfight,thediffusion ofvarious
parody videos, funny improvisations and satirical mes
sagespublishedpartlybythepoliticalpartiesandpartly
byordinarycitizensandnewmedia.Inordertopointout
the parallels in contemporary political developments in
SerbiaandSpain,aswellastheexpediencyofhumoristic
elementsintheareaofmodernpoliticalcommunication,
in this paperwewill analyze some of themost popular
humoristiccontentscreatedintherealmsofpreelectoral
campaignsofbothcountries.Approachingtheissueofhu
mourasaspecificcategoryconditionedbytheprinciples
of groupdynamicsand social interaction, specialatten
tionwill be given to its evolutionary dimension embod
iedthroughthemassivesocialmediausageofFacebook,
Twitter,YouTube,etc.,andcitizens’antidemocraticmood
whichisbecomingmoreandmoreobvious.
Key words: political communication, humour, Serbia,
Spain,politicalmarketing,preelectoralcampaign
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Resume
While theDemocraticParty (DS),whichbased its elec
toral policy on a proEuropean orientation and demo
cratic changes embodied in the charmingpersonalityof
BorisTadić,after thewarsand thecrisisof thenineties
brought toSerbia thehope foramoreoptimistic future,
havingelectedtheleadershipofthecharismaticZapatero,
theSpanishSocialistWorkers’Party(PSOE)acceptedthe
neoliberalprinciplesoftheEuropeanUnionand,during
theelectioncampaignof2004,promisedtoreducetaxes
andprovideabetterlifeforthecitizens.However,asafter
eightyearsthesocialdemocraticidealshavenotbecome
reality,inSerbiaaswellasinSpainthemoreconservative
policiesofprogressivepartieshavewonthelastelections
andthegovenmenthaschanged.Unfortunately,theselast
regimechangesinbothcountrieswereratherexpression
of collective dissatisfactionof citizens than the result of
theirtruefaithforabettertomorrow.
Startingfromthepremisethathumourisonekindoflife
philosophy that manifests itself in the area of political
communication as an implicit criticism of social events
andisstimulatedbyaman’sneedforconstantchangeand
desiretoprogress,  inthispaperwewantedtopointout
thedeeptransformationandchangeswhichinXXIcentu
ryhasexpeiencedtheprocessofpoliticaladvertisingand
promotionbothinSerbiaandinSpain.
Namely,despitetheutopisticrhetoricofrullingpartiesand
theirtendencytoartificiallybeautifyreality,thedeepso
cial,politicalandeconomiccrisisthatisbatteringSerbia
aswellasSpain,clearlyshowstocitizensthateventhogh
theycanenableregimchange,theycannotchangebasic
economic principles, so, actually, they can only choose
between “the democracywithout choice “ or “the pos
sibilitytooccupythestreets”61).Thiskindofconclusion
isanequivalentofthedemocracycrisisandagenerator
ofthenewwaveofpopulistantipoliticswhichconvertsits
criticismanddistrustintoanewpoliticalcultureinwhich
ideologyisbeingreplacedbyvideology(dominancethe

61) See Ivan Kra stev, “The Bal kans: De moc racy Wit ho ut Cho i ces”, JournalofDemocracy, vol. 
13, no. 3, July 2002, at: http://mu se.jhu.edu/jo ur nal of de moc racy/v013/13.3kra stev.html
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original, contraversial or just funny images), so theuse
ofhumourcomesasanintegralelementofcontemporary
communicationstrategiesandpoliticalcampaigns.
Besides,theuseofnewtools(differentblogs,Twitterand
othersocialnetworks,etc.)hasenabledthedevelopment
ofvideoactivism(e.g.recordsofpoliticalralliesmadeby
mobilephonesinordertosendpoliticalmessagestosym
patizers and adversaries) and caused the redefinition of
thewholeconceptofmodernpoliticaladvertisingdeeply
rootedinculturalpeculiaritiesoftoday’snetworksociety.
Thus, inorder toproperlyunderstand thepoliticalcom
municationinaNewEra,itisindispensabletorealizethat
socialmediainfactisthenewpoliticalarenainwhichthe
citizensmoreandmoreturntopoliticswihoutpoliticians
andhumoristic,orsatiric,contentsappearasameansof
resistanceandnaturalresultsofadramatic transforma
tionintheverynatureofworldpolitics.

 Овај рад је примљен 01. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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Сажетак
Урадусеанализирају„аргументи“накојимапочива
улогаМирославаКрлежеињеговдоприносраспадуЈу
гославијекаоињеговодноспремасрпскомнароду.Оп
ширно су представљене карактеристикеКрлежиног
односапремастварањупрвејужнословенскезаједни
це, имајући у виду да је посебножалио за распадом
АустроУгарске1918.године.Својимнеучествовањем
наантифашистичкојстранитокомДругогсветског
рата,нијевероваониудругусоцијалистичкуЈугосла
вију, која је, упркоссложенихоколности,биластво
рена.Међутим,врлобрзојепочеопрорицатиињену
пропаст.Биојеуправу,алијетојпропастисвојим
ангажманомнаразненачинемаксималнодоприносио.
Кључнеречи:Хрвати,Срби,хрватски  језик,парти
занштина,Тито, хрватска државност, култура, ље
вица,комунисти,партијскечистке,Информбиро

Rо ђен  је 1893. го ди не, по знат је као хр ват ски  и „ју го сло вен ски“ 
књи жев ник, ко ји је у дру гој по ло ви ни 20. ве ка за у зи мао јед но 

од нај до ми нант ни јих ме ста по пи та њу кул ту ре па и по ли ти ке ју-
жно сло вен ских на ро да. Ва жио је за све стра ног књи жев ни ка, ка ко 
су ис ти ца ли, са ен ци кло пе диј ском на о бра збом. Ме ђу тим, о ње му је 
на елит ном ме сту на ве де но и сле де ће; «ис так ну ти дру штве ни рад-
ник и сми о ни бо рац за ре а ли за ци ју сво јих иде а ла.“1) Не ми нов но се 
на ме ће пи та ње, шта су ње го ви  иде а ли? По зна то је, да ни је био за 
ру ше ње Аустро-Угар ске, да је био про тив ства ра ња Ју го сла ви је и 

1) Mi ro slav Kr le ža, CiklusoGlembajevima, 100 naj ve ćih dje la svjet ske knji žev no sti, Za greb, 
1970, 635.
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да ни је ни шта до бро ми слио о Ср би ма. Сход но на ве де ном, на ме ће 
се пи та ње ка ко је мо гао објек тив но „од ре ђи ва ти и ту ма чи ти“ исто-
риј ску и сва ку дру гу уло гу срп ског на ро да и да ли је о то ме мо гао 
из но си ти ре а лан суд? Оно што му се не мо же оспо ра ва ти је сте да 
је увек  имао ја сан по ли тич ки циљ, па је прет ход но на ве де на кон-
ста та ци ја у пот пу но сти  тач на. Ми ро слав Кр ле жа је по ха ђао вој ну 
шко лу. По шао је 1908. го ди не у ка дет ску шко лу у Пе чу ју. Из ја вио 
је, да га ни је отац на то на те рао, не го је сам хтео ићи, што да ље 
об ја шња ва: «У Пе чу ју је би ло јед но хр ват ско одје ље ње, за че ти ри  
хр ват ске до мо бран ске ре ги мен те. На став ни  је зик је био дје ло ми це 
хр ват ски.“ 2)

По зна ти  и ве ли ки срп ски ин те лек ту а лац и про фе сор Прав ног  
фа кул те та из Бе о гра да Ла зо М. Ко стић, ко ји се по сле Дру гог свет-
ског ра та ни је смео вра ти ти у со ци ја ли стич ку Ју го сла ви ју, остао је 
на За па ду као по ли тич ки еми грант. Кад је схва тио, да је Ми ро слав 
Кр ле жа у но вој со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји по стао до ми нант на 
лич ност на по љу кул ту ре и не са мо то, ни је  се мо гао на чу ди ти. 
По во дом то га је о Кр ле жи на пи сао од ре ђе не на во де, ко ји до да нас 
ни су до вољ но по зна ти срп ској и оста лој јав но сти. Он се чу дио, да 
су та квој лич но сти да ли огро ман но вац за раз не ан ти срп ске пу-
бли ка ци је. Ис та као је, да је у за гре бач ком ча со пи су „Ре пу бли ка“ 
од штам пао  не ке сво је ста во ве(„Сце не“) из 1919. го ди не, ка да је 
био оча јан што је Аустри ја по ра же на од Ср ба, те је по во дом то га 
на вео: «Беч гла ду је, Аустри је не ма, ру ља је за вла да ла сви је том, рат 
су до би ли ови бал кан ски ци га ни. Ка ква сра мо та.“ За тим на ста вља: 
“Дер Швар це Ге орг  игра да нас на ме ђу на род ном ру ле ту и до био 
глав ни зго ди так. Бе о град ској го спо ди  иде кар та, тко би мо гао да 
по вје ру је? Греј, Лојд Џорџ, По ен ка ре, Кле ман со, Вил сон, све су 
то бе о град ски асо ви. А тко нас је по бје дио? Ови ушљи ви бал кан-
ски ци га ни ко ји чи тав дан жва ћу лук и пљуц ка ју по ап са на ма, ова 
не пи сме на ба гра за вје ша ла, тој да нас Евро па вје ру је и да ла јој је 
у ру ке не ка кве бар ја ке...“ 3) Шта су мо гли зна чи ти ови по зи ви или 
кон ста та ци је да су Ср би за ве ша ла? Чи ње ни ца је, да је би ло ви ше 
ње го вих спи са и де ла у ко ји ма отво ре но жа ли аустриј ски по раз и 
где се из ра жа ва  не га тив но о срп ском на ро ду. Ова ква не тр пе љи вост 
пре ма  срп ском на ро ду је нео пи си ва. Тре ба ис так ну ти, да  „Дер 
швар це Ге орг“ зна чи Ка ра ђор ђе. Као шко ло ва ни вој ник, хр ват ске 
до мо бран ске ре ги мен те, те шко је под нео по раз Аустро-Угар ске. Из 

2) Предраг Матвејевић, РазговорисКрлежом, шесто проширено издање, Београд, 1987.
3) Лазо М. Костић, Сабранадела,седмитом:Хрватсковарварство, Београд, 2000, 300.
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ово га сег мен та се да за кљу чи ти, да му је сва ка иде ја о ства ра њу  
Ју го сла ви је би ла стра на. Не ве ро ва тан је суд Ми ро сла ва Кр ле же о 
срп ском на ро ду, и то у пе ри о ду кад је Ср би ја сла вље на од за пад-
ног све та, кад су јој и ње ни про тив ни ци ода ва ли при зна ње, за што 
по сто је број ни при ме ри. Чи ње ни ца је, да је за то пла ће на ве ли ка 
це на, од пре ко 1.200.000 срп ских жр та ва. Оста је упит но, ка ко се 
Кр ле жа усу дио, на кнад но, у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, из не ти 
та кве не га тив не ста во ве о срп ском на ро ду?

Био је ве о ма зна чај на,ути цај на али и кон тра дик тор на лич ност 
на ју го сло вен ској по ли тич кој по зор ни ци, ко ја је уве ли ко ути ца ла 
на сам ток раз во ја ју го сло вен ског дру штва, па  та ко и на суд би ну 
ју го сло вен ских на ро да, а  пре све га Ср ба и Хр ва та. Ова кво де ло-
ва ње је ре ак ци о нар но,прем да је Кр ле жа  сло вио по сле Пр вог свет-
ског ра та за ути цај ног ле ви ча ра, али се са ле ви цом и ра зи ла зио  ви-
ше пу та. По сле Пр вог свет ског ра та уре ђи вао је ча со пис „Пла мен“, 
где је по ли тич ки из ра жа вао ве ли ку не тр пе љи вост пре ма но вој др-
жа ви, што је ис ка зи вао и кроз со ци јал ну тен ден ци ју. Кроз ње го ве 
ра до ве осе ћао се жал за Аустро-Угар ском. Имао је кри тич ки при-
ступ пре ма хр ват ским ин те гра ци ја ма или при дру жи ва њи ма кроз 
исто ри ју или при зна ва њи ма од ре ђе них ди на сти ја, да би се ка сни је 
бу ни ли про тив истих. Он је из ме ђу оста лог 1926. го ди не на вео и 
сле де ће: »Хр ва ти при ма ју крст из Ри ма, а по ста ју гла го ља ши. При-
зна ју кру ну ма ђар ског кра ља за сво ју кра љев ску кру ну и он да се 
осам сто ти на бо ре про тив ма ђар ске кру не. И кад је по сли је Мо ха-
ча пи та ње не хр ват ске ди на сти је ли кви ди ра но, Хр ва ти тра же од мах 
дру гог го спо да ра („Ал фро Си њо ре“) и при си жу му у ре кор ду пр ви, 
већ  на срет но Но во Ље то 1527. Али, гле, од мах за тим на ста је но-
ви пе ри од бор бе про тив го спо ди на Хаб сбур га и тај тра је сље де ћих 
че ти ри сто ти не го ди на. Де вет сто ти на о сам на е сте, на рав но опет све 
исто. Уго вор, пакт, оду ше вље ње, и од мах по што је уго вор био срет-
но пот пи сан, а „Ал фро Си њо ре“ срет но за вла дао, по че ла је про тив 
ње га бор ба.

   Ако је до и ста исти на да је по ви јест учи те љи ца жи во та, он да 
је вје ро ват но да ће Хр ва ти ма по ћи за ру ком да тек не гдје око го ди-
не 2318. свој та ко зва ни  Уго вор од 1918, и да с не ким но вим, за са-
да  још не по зна тим Си њо ром скло пе је дан но ви по ли тич ки Уго вор, 
про тив ко јег ће се бо ри ти до 3118.“4)

4) Mi ro slav Kr le ža, Nekolikoriječiomalograđanskomhistoricizmuuopće, Za greb, 1926; Bo ris 
De žu lo vić, „Šta bi Kr le ža re kao o hr vat skom DA? Pi ja na ja nu ar ska noć 2012“, Glo bus, Za-
greb, 2012.
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Ње го ва ве за са Јо си пом Бро зом, од пре и то ком Пр вог свет ског 
ра та ни је исто риј ски ра све тље на. Она је не сум њи во по сто ја ла. Ми-
ро слав Кр ле жа  је 1920. го ди не ра дио у Кра ље ви ци, ка ко се на во ди, 
јер је, „као ак ти ви ста хтео упо зна ти рад у ба зи.“  Хи ља ду де вет сто 
два де сет и пе те на пра вио је „Из лет у Ру си ју“, што је об ја вље но у 
„Об зо ру.“ Вра тио се с по ра жа ва ју ћим ути сци ма, што је до ве ло до 
„хла ђе ња“ па и уда ља ва ња од рад нич ког по кре та. Твр ди ло се, да 
је он био је дан од пред ла га ча за Ко мин тер ну, о по тре би раз би ја ња 
пр ве ју жно сло вен ске за јед ни це, као „тру ле вер сај ске тво ре ви не“. 
До ду ше, за ова кве тврд ње код нас ни смо на шли увер љи ву ар гу мен-
та ци ју. На ме ће се пи та ње, да ли су од ре ђе ни хр ват ски по ли ти ча ри 
и ин те лек ту ал ци као Стје пан Ра дић или Ми ро слав Кр ле жа, па и 
дру ги, би ли у не ком пе ри о ду ле ви ча ри, или је њи хов пут у СССР 
би ло са мо ко ри шће ње при ли ке да их при до би ју за раз би ја ње Ју-
го сла ви је. У то вре ме хр ват ски пред ло зи за раз би ја ње Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, ни су про ла зи ли на „За па ду за то што је Бе о град био 
њи хов рат ни са ве зник из Пр вог свет ског ра та а што се та да це ни-
ло. Ко му ни стич ке вла сти у СССР  при хва та ле су пред лог да тре ба 
раз би ти Кра ље ви ну Ју го сла ви ју као „тру лу вер сај ску тво ре ви ну.“ 
То је би ло и због оп ту жбе хр ват ских ко му ни ста и по ли ти ча ра, да 
је та др жа ва при ми ла Бе ло гар деј це и „по ста ла“ опа сни ан ти со вјет-
ски  цен тар. Упр кос на ве де ном, исто риј ска је чи ње ни ца, да  Кра-
ље ви на Ју го сла ви ја ни кад ни је би ла ан ти со вјет ски цен тар из ко јег 
је пре ти ла опа сност за СССР, ка ко се ис ти ца ло. Али та ко се план 
Ко мин тер не за раз би ја њем Ју го сла ви је по кла пао са хр ват ским на-
ци о нал ним ин те ре сом, али и ин те ре сом Ва ти ка на. По чет ком три-
де се тих го ди на Кр ле жа је пла ни рао по кре ну ти  је дан ин тер на ци-
о нал ни ча со пис, по ве зан с Ко мин тер ном, ко ји би  на вод но пред 
свет ском јав но шћу про го во рио о Ју го сла ви ји. Пред ла гао је да из-
ла зи у Не мач кој или у Па ри зу, што ни је ус пео ре а ли зо ва ти. Сви ње-
го ви књи жев ни ра до ви, на при мер, „Ба ла де Пе три це Ке рем пу ха“, 
ко је  је на пи сао у пред рат ним го ди на ма (1936),би ли су по ли тич ки 
про тест про тив та да шње др жав не по ли ти ке, ка ко се на во ди „са-
мо во ље и угње та ва ња“. Ова кви ста во ви о Кра ље ви ни Ју го сла ви ји  
исто риј ски не ма ју по кри ће, али су нам би ли на мет ну ти. То је био 
хр ват ски став, ко ји је био ускла ђен са њи хо вим по ли тич ким ци ље-
ви ма. Као што је ис так ну то, ова об ја шње ња би ла су на мет ну та сви-
ма у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји,  у су шти ни су има ла ан ти срп ске 
ком по нен те. Те зе о екс пло а та ци ји и дик та ту ри ре жи ма Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, не у по ре ди ве су са Бро зо вим дик та тор ским ре жи мом, 
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ко ји је био хр ват ска ва ри јан та, при ме ње на пре вас ход но над срп-
ским на ро дом, уз по моћ  срп ских ко му ни ста. Пред Дру ги свет ски 
рат Кр ле жа је био у гру па ци ји Бро зо вих љу ди. Пи сао је у „Бор би“ 
о по врат ку Јо си па Бро за 1937. го ди не.5) Та ко ђе, у „Но вом ли сту“, 
ко јег су из да ва ли Бо жи дар Аџи ја и Мла ден Иве ко вић (Бро зо ви љу-
ди М.Д.) 1937. го ди не пи сао је о ра ту у Шпа ни ји, где је Јо сип Броз 
имао зна чај ну уло гу, ко ја до да нас ни је у пот пу но сти исто риј ски 
ра све тље на. По зна то је, да је са Јо си пом Бро зом, на кон ду жег вре-
ме на, имао су срет у Ше сти на ма 1939. го ди не, ко ји је ор га ни зо ван 
пре ко Ђу ре Шпо ља ри ћа, та да се кре та ра за гре бач ке пар тиј ске ор га-
ни за ци је (Ти то ва чо ве ка М.Д.), ко ји је тра јао од три са та по под не 
до по ла де сет на ве че.6)Та ко ђе је зна но, да је Кр ле жа из ја вио, да 
су та да раз го ва ра ли и о стра да њу ко му ни ста у СССР, у по зна тим 
„чист ка ма“. О то ме је из нео Ма тве је ви ћу, да је пи тао Ти та, те је 
кон ста то вао: “Кад се по ве ла ри јеч о ’си бир ским гро бо ви ма’, имао 
сам до јам да га ухва ти не ка не ла го да те пре ки да раз го вор.“7) Кр ле-
жа је ис та као да је Броз на то од го во рио, да са да има мо ва жни јих 
пи та ња.

Уочи Дру гог свет ског ра та Кр ле жа се раз и шао са Пар ти јом, 
ка ко се то на кнад но оправ да ва ло „да ни је из др жао те рет дог ме и 
по стао хе ре ти ком.“, те је као та кав  ис кљу чен. По зна те су ње го ве 
жуч не по ле ми ке („Пе чат“) са сво јим при ста ша ма на јед ној стра ни, 
а на су прот ној је био При ца, Кер шо ва ни и дру ги, за ко је се на во-
ди ло да при па да ју По лит би роу ЦК, где се ис ти цао Ми ло ван Ђи лас 
(ча со пис «Из раз»).  Иван Су пек је ове на кнад но на зи вао цр ве ним 
ра ди ка ли ма, а Кр ле жу и круг око ње га пре те ча ма Евро ко му ни зма. 
Кр ле жа је за ње га био «кри во вјер ник на ље ви ци». Кр ле жа, ина че, 
ни је би рао ре чи за сво је про тив ни ке, сна жно их је оцр њи вао, го-
во рио је да је у су ко бу са три ов на: Мил-ован (Ђи лас), Рад-ован 
(Зо го вић), Ј-ован (По по вић). Да ли је у овом су ко бу би ло и дру гих 
ком по нен ти, те шко је од го во ри ти  јер се тим ни ко ни је озбиљ ни је 
ба вио. Је дан дру ги Су пек, Ру ди  дао је, из гле да, пре ци зни ју сли ку о 
Кр ле жи ној по ли тич кој  ори јен та ци ји ко ја нам је би ла ма ње по зна-
та, те ис та као и сле де ће: “КПХ је по др жа вао као ма сов ни со ци јал-
но на ци о нал ни по крет. Кр ле жа је до 1935. го ди не на па дао ХСС, а 
за тим у ње му гле дао на ци о нал ни по крет хр ват ских ма са, ко је тре ба 

5) Пре драг Ма тве је вић, нав. де ло, 177.
6) Пре драг Ма тве је вић, исто, 193.
7) Исто
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под у ча ва ти.“8)Као што је ис так ну то, пред Дру ги свет ски рат раз-
и шао се са Пар ти јом, што та ко ђе ни је у пот пу но сти  исто риј ски  
ра све тље но. Као и код оста лих струк ту ра и код хр ват ских ко му ни-
ста,спо ре ња углав ном на ста ју око на ци о нал ног пи та ња, зна чи, око 
пи та ња да ли Хр ват ска или Ју го сла ви ја. Го во ре но је и пи са но, да 
због раз ла за са вр хом КП ни је оти шао у пар ти за не, па је остао у 
За гре бу под ре жи мом НДХ. Уве ра ва ни смо, да је под тим ре жи мом 
про ла зио те жак пе ри од, да је био „за тва ран“, те да се скри вао и ни-
је смео кре та ти. Да је био у не за вид ном по ло жа ју, о то ме је на пи са-
но ви ше тек сто ва,ме ђу тим, из ме ђу оста лог на ве де но је и ово:“Ка ко 
би ло да би ло, уста ше су га оста ви ле на жи во ту!Ве ле, по ма гао му је 
Ми ле Бу дак,ваљ да као књи жев ник књи жев ни ку, вје ро ват но уз одо-
бре ње и бла го слов са мог Па ве ли ћа. Пра ви раз лог не знам.“9)То ком 
Дру гог свет ског ра та од би ја ви ше пу та по зив да оде у пар ти за не. 
Чи ње ни ца је, да су га хте ли ви ше пу та пре ве сти у пар ти за не, сход-
но то ме сла та му је ве за, ко ју је од би јао. Јед ном је „пар ти зан ској 
ве зи“ за пре тио, да је по зи вар је два  ус пео по бе ћи, јер је Кр ле жа 
по звао УНС (Уста шку ре дар стве ну слу жбу). Ово је ка сни је обра-
зла гао, да је ми слио да су про во ка то ри. У То пу ском, на Кон гре су 
кул тур них рад ни ка 1944. го ди не, про звао га је Јо жа Хор ват и кри-
ти ко вао, што ни је до шао у пар ти за не. То је ка сни је обра зла гао, да 
је ми слио да је то уста шки агент али у ка сни јим ис ка зи ма био је 
кон тра дик то ран. По сле ра та о то ме је имао ви ше раз ли чи тих ис ка-
за. По зна то јe да га је Јо сип Броз пред ви ђао за јед ну ви со ку функ-
ци ју у но вој струк ту ри вла сти(АВ НОЈ).Уче ни смо да „ја ди ку је мо“ 
над ње го вим  „пат ња ма“ под ре жи мом НДХ и да га са жа ља ва мо. 
Ме ђу тим, кад је Ми ло ван Ђи лас пр ви пут  из нео да Кр ле жа“...пар-
ти ји ни је об ја снио за што се са ста јао са Па ве ли ћем и о че му су при-
ча ли“, био је оп ту жи ван са ра зних стра на.10)По за вр шет ку Дру гог 
свет ског ра та, сво је не ода зи ва ње у пар ти за не обра зла гао је, ка ко 
је ис так ну то, да је то би ло због су ко ба са Пар ти јом итд. У раз го-
во ру са Сав ком Даб че вић,из нео је не ке по дат ке, ко ји нас на во де 
на са свим дру га чи ји за кљу чак. Сав ка је на ве ла ка ко им је Кр ле жа 
при чао,ка ко га је Ти то за пре па стио: “оби чан пар ти јац бо ље је од 
ме не пред ви ђао кре та ње II свјет ског ра та и по раз Ње мач ке и фа ши-

8) Du šan Bi lan džić, Povijestizbliza,Memoarskizapisi19452005, Za greb, 2006, 186.
9) Ivan Šibl, Sje ća nja III, Po sli je rat ni dnev nik, Za greb, 1986, 143.
10) Бо ри слав Ла лић, МилованЂилас, Бе о град, 2011, 131.
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зма“.11)Иван Шибл, Кр ле жин при ја тељ, на во ди и сле де ће: “Ја сам 
вр ло лош по ли тич ки прог но зер. Био сам увје рен да је тај уста нак 
и пар ти за ни ја нај о бич ни ја су лу да аван ту ра осу ђе на на про паст, а 
ето ви ди те ка ко сам се пре ва рио!“  Шибл иде да ље и до да је: “Је-
ли на вео све раз ло ге? Не же лим у то ула зи ти.“12) Пра во је пи та ње 
да ли Кр ле жа ни је до шао у пар ти за не због су ко ба с Пар ти јом или 
ни је ве ро вао у по раз Не мач ке? Пре ма на ве де ним ис ка зи ма, мо же 
би ти и ово дру го. Ин те ре сант но је и дру го пи та ње, да ли је Кр ле жа 
био  за НДХ у кућ ном или не ком дру гом при тво ру или изо ла ци ји? 
Ево де та ља из јед ног раз го во ра где не из гле да та ко. На јед но по-
ста вље но пи та ње Пре дра га Ма тве је ви ћа у по зна том раз го во ру са 
Ми ро сла вом Кр ле жом, он је из нео сле де ће: “ 1942. кон цем де цем-
бра или 1943. го ди не по чет ком ја ну а ра, зи ма,вр ло хлад но, вра ћам 
се ку ћи пред по ли циј ски сат, идем Пре ра до ви ће вим тр гом,....“13) Из 
на ве де ног ис ка за  ви дљи во је, да се Кр ле жа, у том пе ри о ду, сло-
бод но кре тао по За гре бу. Да је ру ко вод ству НОП Хр ват ске би ло 
по зна то кре та ње и др жа ње Ми ро сла ва Кр ле же под ре жи мом НДХ 
по твр ђу је и Вла ди мир Ба ка рић, ко ји је у свом рат ном днев ни ку 27. 
XII 1943. го ди не за пи сао и сле де ћу ре че ни цу:“Бу ко вац-Кр ле жин 
и Вра не ши ћев при ја тељ, био држ. се кре тар у ми ни стар ству уну-
тра шњих по сло ва у пр вим да ни ма НДХ.“14)Кр ле жа је имао ве ли ке 
при ја те ље у апа ра ту ре жи ма НДХ.

Ни шта му се по сле осло бо ђе ња ни је де си ло, о ње му ни су од-
лу чи ва ли љу ди ко је је на па дао пред по че так ра та,шта ви ше, до бро 
су га до че ка ли и при ми ли, ве ро ват но по на ред би. О ње му су од лу-
чи ва ли Јо сип Броз и ње го ви љу ди, ко ји су би ли „др жа ва у др жа-
ви“. По себ но је ин те ре сант но на ко ји је на чин Јо сип Броз  по но во 
при вео и овла стио свог тад већ по лу ве ков ног по зна ни ка. Ми ло ван 
Ђи лас на во ди сле де ће: “Ка да је не гдје кра јем 1945. до шао у Бе о-
град да се су срет не са Ти том-да се из ми ри са Пар ти јом, нај пре је 
свра тио у ЦК код ме не да за јед но иде мо код Ти та, јер Ти то ни је 
хтео да на том пр вом су сре ту бу ду на са мо.“ 15) Ка кав је то био спре-

11) Mi ro slav Kr le ža - pro lje ćar, Sav ka Dab če vić Ku čar, 71: hr vat ski sno vi i stvar nost II, Za greb, 
1977, 821.

12) Ivan Šibl, нав. де ло, 145.
13) Пре драг Ма тве је вић, нав. де ло, 195.
14) Do ku men ti, DnevnikVladimiraBakarića, Vla di mir De di jer, NoviprilozizabiografijuJosipa

BrozaTita, Ri je ka, 1981, 1154.
15) Борислав Лалић, нав. дело, 131.
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тан де ма го шки по тез, ко ји је слу жио за об ма ну не у пу ће них у  ве зу 
Ти та и Кр ле же, што из гле да ни Ми ло ван Ђи лас ни је та да схва тао.

Не спо ра зу ми ко ји  су из би ли у ру ко вод ству Хр ват ске, са ми-
ни стри ма срп ске на ци о нал но сти, ко ји  се ни су оду ше ви ли по врат-
ком Ми ро сла ва Кр ле же у КП, по зна тог  по не ги ра њу све га срп ског. 
Јо сип Броз је на ре дио да се Ми ро слав Кр ле жа сме ста вра ти у КП. 
По во дом то га би ло је од ре ђе ног не за до вољ ства,ви ше при гу ше ног 
не го јав ног. Ба ка рић је хтео да то оба ви ко му ни ста срп ске на ци о-
нал но сти, па је од ре дио Ду ша на Бр ки ћа. Ме ђу ко му ни сти ма је би-
ло до бро по зна то да је Јо сип Краш пљу нуо на Ми ро сла ва Кр ле жу 
1941. го ди не, на ули ци, као на из дај ни ка. Зна ју ћи све то, Бр кић је 
од био, да он бу де тај ко ји ће вра ти ти Кр ле жу у КП. То је био де таљ 
ко ји је по ве ћао јаз и не спо ра зу ме у вла да ју ћој струк ту ри Хр ват-
ске. Срп ски ми ни стри су до ла зи ли у су коб са хр ват ским ру ко вод-
ством  и  због то га, да ли се тре ба су ди ти не ким Па ве ли ће вим ми-
ни стри ма. На ро чи те не у год но сти  је имао Ду шан Бр кић, ми ни стар 
пра во су ђа, јер  је на ње га вр шен при ти сак да им се опро сти. Та ко 
је по диг ну та оп ту жни ца про тив др Вра не ши ћа. Вра не шић је био 
члан крат ко трај не Ква тер ни ко ве вла де, а  и ка сни је је при су ство вао 
сед ни ца ма Па ве ли ће вог ка би не та, као не мач ки по сма трач (што је 
при знао шеф за гре бач ке ис по ста ве Ге ста поа Ве зен Ма јер).16) Јав-
ни ту жи лац је био Ја ков Бла же вић,а као све до ци од бра не, ко ји су 
бра ни ли Вра не ши ћа, по ја ви ли су се Ми ро слав Кр ле жа и Кр сто Хе-
ге ду шић. Они су га бра ни ли,твр де ћи да је ро до љуб и сим па ти зер 
НОР. То је раз љу ти ло Ја ко ва Бла же ви ћа, те је тра жио до зво лу од 
Ба ка ри ћа да по диг не оп ту жни цу про тив њих дво ји це, што му овај 
ни је до зво лио. Ме ђу тим, Ми ро слав Кр ле жа је оти шао са мо ин ци-
ја тив но код Јо си па Бро за, ус пео да га убе ди  да по ми лу је док то ра 
Вра не ши ћа. По во дом то га је пот пред сед ник Пре зи ди ју ма, Мо ша 
Пи ја де, оба ве стио ми ни стра пра во су ђа Хр ват ске и ре као, да док то-
ра Вра не ши ћа стре ља, пре до ста вље не од лу ке, што је и учи ње но.17) 
Ми ро слав Кр ле жа је од Бро зо ве гру па ци је до био је дан ве ли ки за-
да так, ко ји је био у функ ци ји раз би ја ња Ју го сла ви је и ства ра ња са-
мо стал не др жа ве Хр ват ске а ус пут но и дру гих. Тај за да так  био је 
на по љу кул ту ре, то је при пре ма и из да ва ње Ен ци кло пе ди је Ју го-
сла ви је у За гре бу, у ЈА ЗУ. Он је по ста вљен за  чел ног чо ве ка Лек-

16)  Из ја ва Ду ша на Бр ки ћа ауто ру да та у Бе о гра ду 11. ок то бра 1997. го ди не
17) Исто
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си ко граф ског за во да, да од ра ди овај по сао. Не ки  хр ват ски ауто-
ри, ка сни је су на ве ли, да је  Кр ле жа био не са мо ди рек тор не го 
и по кре тач овог про јек та. Ово ве ли ко и ги гант ско де ло, на по љу 
кул ту ре, би ло је прет ход ни ца за ре а ли за ци ју, пре све га, хр ват ских 
по ли тич ких ци ље ва. Ово је ра ђе но под ап со лут ном до ми на ци јом 
Ми ро сла ва Кр ле же, ко ји је у тај про јект укљу чио ком плет ну ин те-
лек ту ал ну струк ту ру ко ја је оп слу жи ва ла и ре жим НДХ. Ту су се 
оку пља ли број ни хр ват ски ин те лек ту ал ци, пре све га, при ста ли це 
раз би ја ња Ју го сла ви је или они ко ји се ни кад ни су за њу бо ри ли. 
По ред Кр ле же,ту тре ба спо ме ну ти Кр сту Хе ге ду ши ћа, Аугу сти на 
Аугу стин чи ћа. Ту је увео и Ма ту Ује ви ћа, ко ји је имао зна чај ну 
функ ци ју у Лек си ко граф ском за во ду, ина че ин те лек ту а лац из апа-
ра та Ан те Па ве ли ћа,  и број ни дру ги. Зна чај но је спо ме ну ти  и Кр-
ле жи но ви ше го ди шње дру же ње са Ју ли јем Бе не ши ћем, књи жев-
ни ком и пре во ди о цем из За гре ба. О свом дру же њу са Кр ле жом је 
оста вио за ни мљи ва све до че ња у за пи си ма из Вар ша ве.18) Ме ђу тим, 
по себ но тре ба ис так ну ти сле де ће: “Бе не шић је био и гор љи ви са-
ку пљач је зич ног бла га за Ри јеч ник хр ват ског књи жев ног је зи ка.“19) 
Но, упр кос све му, мно ге је из не на дио Кр ле жин успон, ве ли ка моћ 
и уло га ко ју је до био у Ти то ву ре жи му. До кле је то ишло, из гле да 
го то во не ве ро ват но. Наш је ам ба са дор у Швед ској при ли ком до де-
ле Но бе ло ве на гра де пи тао, за што ни је до био на гра ду Ми ро слав 
Кр ле жа уме сто Иве Ан дри ћа. Кад је наш по зна ти пи сац Иво Ан-
дрић 1961. го ди не до био Но бе ло ву на гра ду у Швед ској, Јо во Ка пи-
чић, наш ам ба са дор у Сток хол му је у на шој ам ба са ди ор га ни зо вао 
при јем. На том при је му, по ред ам ба са до ра Ка пи чи ћа, се део је нај-
ста ри ји члан Но бе ло вог ко ми те та. Ка пи чић му је по ста вио пи та ње 
ко је из гле да го то во не ве ро ват но: “За што је Ан дрић а не Ми ро слав 
Кр ле жа до био Но бе ло ву на гра ду?»20)  По ста вља се пи та ње,  да ли 
је Јо во Ка пи чић по ста вио ово пи та ње са мо ин ци ја тив но или је то 
би ло по по ли тич ком за дат ку? Да ли је наш ам ба са дор мо гао по-
ста ви ти та кво пи та ње, у то вре ме, без над ре ђе них? Дру го, да ли је 
наш по ли тич ки врх био за то, да на гра ду уме сто Ан дри ћа до би је 
Кр ле жа? По зна то је, да је Јо сип Броз био не у по ре ди во ви ше на кло-
њен Ми ро сла ву Кр ле жи не го Иви Ан дри ћу. Пи та ње је би ло ви ше 
не го ап сурд но. Да ли је на ше по ли тич ко ру ко вод ство  би ло то ли ко 

18) То су де ла: „Ис трг ну ти ли сто ви“, „Раз го во ри“, „Кри ти ке и члан ци“.
19) Mi ro slav Kr le ža, Pisma, Sa ra je vo, 1988, 371.
20) Тамара Никчевић, Голи отоци Јова Капичића, Београд, 2010, 193.
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де фор ми са но, да је ми сли ло, да мо же ути ца ти сво јим по ли тич ким 
од лу ка ма на Но бе лов ко ми тет?

Иван Шибл на во ди да се се ћа по врат ка и ре ха би ли та ци је Ми-
ро сла ва Кр ле же, те да су по ста ли до бри знан ци,на ла зи ли се че сто 
на при је ми ма, са стан ци ма и ра зним при го да ма. Он ис ти че, да су то 
до 1961. го ди не би ли са мо по вре ме ни кон так ти, али до да је: “Ин-
тен зив ни је дру же ње по чи ње до ла ском из Бе о гра да мо га су бор ца из 
ра та и при ја те ља ге не рал-ма јо ра Фра ње Туђ ма на...не знам ка ко су 
се збли жи ли Туђ ман и Кр ле жа. Сва ка ко су се по зна ва ли од при је. 
Тек знам да је од Туђ ма но вог до ла ска у За греб из ме ђу те дво ји це и 
њи хо вих оби те љи на ста ло при сно и ве ли ко дру же ње и при ја тељ-
ство. Кр ле жа је нај ма ње је дан пут у тјед ну, па и че шће, по сје ћи вао 
Туђ ма на у Ин сти ту ту, ве че рао или ру чао са њим у ре ста у ра ци ја ма, 
а вр ло че сто су има ли и оби тељ ске ве че ре у при ват ним ста но ви-
ма.“21) По во дом до ла ска на власт у Хр ват ској 1990. го ди не, Фра њо 
Туђ ман је ви ше пу та пред ме ди ји ма из ја вљи вао, што је уоста лом 
по зна то јав но сти, да га је Кр ле жа спа са вао на пр вом су ђе њу, та ко 
што је за ње га ишао Ти ту. Фра њо Туђ ман је, та ко ђе, из ја вљи вао 
ви ше пу та, да је и Јо сип Броз био Хр ват, што је јав но сти  по зна то. 
Где су се мо гли упо зна ти, мо гли су упра во код Јо си па Бро за, код 
ко јег је Кр ле жа че сто бо ра вио. На пи та ње Иве Ете ро ви ћа (ко ји је 
био Ти тов фо то граф  де сет го ди на), где је упо знао Фра њу Туђ ма на, 
он је од го во рио да га је Јо ван ка упо зна ла у Ужич кој код Ти та. Ка ко 
је ис та као: “са нај мла ђим ге не ра лом Фра њом Туђ ма ном.“22) Ово је 
од го вор от ку да се же ве за Кр ле же и Туђ ма на. Шибл да ље на во ди: 
“Уз Туђ ма но ву и Кр ле жи ну оби тељ на шли смо се и ми дру ги: Ру ка-
ви на, Хо ље вац, Бог да нов и Шибл (с оби те љи ма), за тим ака дем ски 
ки пар Ва ња Ра да уш и ње го ва су пру га а по вре ме но и мно ги дру ги. 
Мо рам се по хва ли ти, био је то би ран круг. Мо же му се још при бро-
ји ти и ака дем ског сли ка ра проф. Кр сте Хе ге ду ши ћа, ви це ад ми ра ла 
Срећ ка Ма но ле и ге не ра ла Ни ко лу Ка ји ћа...“23)За тим до да је а де-
лом при зна је:“Мо жда би не тко мо гао ре ћи да смо би ли не ка ти ха, 
кат кад гла сни ја,кон струк тив на опо зи ци ја  Пар ти ји и ње ним струк-
ту ра ма или пак чла но ви КП, па и ЦК,у мно гим пи та њи ма раз ли чи-
та гле ди шта од оних слу жбе не ли ни је.“ 24) Нео спор на је чи ње ни ца, 

21) Ivan Šibl, нав. де ло, 148. 
22) Еми си ја „Бал кан ском ули цом“, In Memoriam Иви Етеровићу, Титовом фотографу, 

Дру ги про грам РТВ Бе о град 
23) Ivan Šibl, нав. де ло, 148.
24) Ivan Šibl, isto
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да су сви на ве де ни би ли Бро зо ви и Ба ка ри ће ви ка дро ви, пар ти за ни 
или не. Шта је њих за јед нич ки спа ја ло са Ми ро сла вом Кр ле жом? То 
је се па ра ти зам оно сно ру ше ње Ју го сла ви је и ства ра ње са мо стал не 
др жа ве Хр ват ске. Сви на ве де ни су ра ни је по ли тич ки „по ти сну ти“, 
као Фра њо Туђ ман, Иван Кра ја чић, Ве ће слав Хо ље вац  по сле до не-
те „Де кла ра ци је“ или са сме ње ним ру ко вод ством Ма спо ка. Они су 
ра ни је хте ли сво ју по ли ти чу ре а ли за ци ју, што ни је би ло из во дљи-
во па су мо ра ли би ти по ли тич ки „по ти сну ти“. Ова гру па ци ја, учи-
ни ла је за јед но са Ми ро сла вом Кр ле жом ве ли ке при пре ме у том 
сме ру, што је ка сни је у по год ни јем исто риј ском тре нут ку ре а ли зо-
ва но. Без об зи ра што се слу жбе но ста ја ли ште Пар ти је, о су ко бу на 
ле ви ци, пред Дру ги свет ски рат, ни је ме ња ло, као што је ви дљи во, 
Кр ле жа је по стао ве ли ко име со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је: “Био је 
он уз ака дем ског ки па ра Аугу ста Аугу стин чи ћа, од умјет ни ка нај-
дра жи Ти ту...Го во ри ло се да га је Ти то спа сио од по сље ди ца сва ђе 
с Пар ти јом пред рат.“25) О њи хо вој ве зи све до чи и по зна ти Ти тов 
по ли ти чар и ди пло ма та Лео Ма тес, ко ји је био од 1958-1961. го-
ди не и ге не рал ни се кре тар Пред сед ни ка Ре пу бли ке. На пи та ње ко 
је имао пра во на ве зу са Ти том, ми мо Ка би не та, по ред на ве де них 
је ис та као: “Та ко ђер, и Кр ле жа. Он је из ван сва ког про то ко ла, мо-
гао да се обра ти Ти ту ди рект но, кад год је сма трао за по треб но.“26) 
Да ље је ви дљи во, да је ова струк ту ра би ла то ли ко моћ на, да је зна-
ла,све што ће се де ша ва ти у дру штву. Та ко је на ве де но, да су зна ли 
ра ни је за сме ну Алек сан дра Ран ко ви ћа; «Да ће се то де си ти  на-
ше је дру штво до зна ло већ при је. Сје ћам се об је да у Ре ста у ра ци ји 
Град ског по дру ма. Би ли смо Кр ле жа, Ру ка ви на, Хо ље вац,Туђ ман и 
ја. Пад Ран ко ви ћа би ла је сен за ци ја пр вог ре да.“27)И из овог де та ља 
је ви дљив од нос пре ма срп ском на ро ду. По зна то је, да је Ми ро слав 
Кр ле жа при мио и Ње го ше ву на гра ду у Цр ној Го ри. Ево шта је о 
то ме на вео пред сед ник Про свет ног кул тур ног ве ћа Са бо ра Хр ват-
ске и Кр ле жин при ја тељ Иван Шибл, ко ји је ту био на ли цу ме ста. 
Да ва њем ин тер вјуа по во дом те на гра де, Ми ро слав Кр ле жа, ни је ни  
јед ном спо ме нуо Ње го ша, прем да је при мио на гра ду тог ве ли ког 
пје сни ка. До ма ћи ни ма се то ни је сви ђа ло, па су по зва ли Ши бла и 
за мо ли ли да шап не Кр ле жи да то учи ни. Шибл је то и ура дио али 

25) Исто, 149.
26) Бо ро Кри во кап пић, Бес/ко нач ни Ти то (и Кр ле жи не „ма сне ла жи“), Бе о град, 2006, 203.
27) Ivan Šibl, нав. де ло, 148.
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Кр ле жа је ка те го рич ки од био, па је на вео: “Он Пе тра Пе тро ви ћа 
Ње го ша очи то ни је сма трао осо би тим пје сни ком,...“28)

У мар ту 1967. го ди не по ја ви ла се у јав но сти од но сно «Те ле-
гра му», не дељ ни ку Дру штва књи жев ни ка Хр ват ске, „Де кла ра ци ја 
о хр ват ском књи жев ном је зи ку“. Шибл на во ди: “Тој лин гви стич-
ко-по ли тич ко  (или обрат но) из ја ви хр ват ских књи жев ни ка.“29)Као 
што је до бро по зна то, уз ту Де кла ра ци ју је био и Ми ро слав Кр ле-
жа. Ин те ре сант на је, по во дом то га, Ши бло ва тврд ња, ко ји два де сет 
го ди на ка сни је ис ти че за Кр ле жу: “За хр ват ски и срп ски ни кад ни је 
сма трао да су два раз ли чи та је зи ка. Чак ни је при хва ћао ни да су, 
прем да бли ски, ипак раз лич ни. Па ипак пот пи сао је тај до ку мент, 
вје ро ват но мо ти ви ран по ли тич ки. Лин гви стич ки, а ни књи жев нич-
ки, јам ча но ни је био.“30) Нео спор на је чи ње ни ца, да је то би ла по-
ли тич ка по тре ба. На ме ће се пи та ње за што је то све то ле ри са но? 
За то што је то би ла ствар но по ли тич ка по тре ба, ко ја је  ко ор ди ни-
са на. Кр ле жи на пар тиј ска ка зна је би ла до го вор да се за до во ље сви 
они ко ји су за је дин ствен је зик, од но сно Ју го сла ви ју, ту пре све га 
ми слим на Ср бе али и при пад ни ке дру гих на ци ја. Сход но то ме је 
и на ве де но: “По до го во ру мо рао је да ти остав ку и за хва ли ти се на 
члан ству у ЦК.“31) Кр ле жа је био по зван код Јо си па Бро за, да на ђу 
ре ше ње, јер је био члан ЦК СК Хр ват ске. Ни је по вла чио пот пис 
по др шке „Де кла ра ци ји“ .То „ка жња ва ње“ је за до во љи ло не у пу ће-
не. Остао је ака де мик и на функ ци ји ди рек то ра Лек си ко граф ског 
за во да, где је до вр ша вао по сао. Ве о ма су зна чај ни за пи си Сав ке 
Даб че вић Ку чар (сво је вре ме но јед не од нај зна чај ни јих лич но сти 
со ци ја ли стич ке Хр ват ске) о Ми ро сла ву Кр ле жи, са ко јим се дру-
жи ла, по ли тич ки ко му ни ци ра ла и ка ко на во ди да јој је био на кло-
њен. Она о ње му на во ди и сле де ће:  “Био је сил но ташт...Исто доб-
но је био не за до вољ ник, бун тов ник, хе ре тик и – му дри ста рац ко ји 
се по ко рио....али ни је опра штао ко ји  се на ње гов ра чун на ша лио 
пред дру ги ма...Кр ле жа је био стра хо ви то под ло жан рас по ло же њи-
ма. Слу ша ла сам га ка ко о ис тој осо би из но си са свим опреч на ми-
шље ња.“32) Сав ка на во ди, ка ко је са њим и пре 1970. го ди не а и 
за X сед ни це кон так ти ра ла, док су за њу вр ше не при пре ме (сме на 

28) Исто
29) Исто, 149.
30) Бо ро Кри во ка пић, нав. де ло, 203.
31) Ivan Šibl, нав. де ло, 149.
32) Исто, 151.
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Ми ло ша Жан ка М.Д.).  За тим: “Вр ло је цје нио од по ли ти ча ра, и 
во лио ге не ра ла Ива на Ру ка ви ну и Ве цу Хо љев ца по оно ме што ми 
је о њи ма при чао.“33)....“На рав но да сам са Кр ле жом раз го ва ра ла 
на кон Еспла на де. Био је ве сео због Ти то вог  го во ра, ко јим нам је 
дао све за пра во.“34)...“Же лио нам је по бје ду, али тад ви ше ни је у њу 
вје ро вао.“  Сав ка је да ље на ве ла: “Све оно што се од но си ло на на-
ша на сто ја ња да по ли тич ки, го спо дар ски и кул тур но афир ми ра мо 
Хр ват ску; на од ље пљи ва њу од бал кан ског и ве ли ко срп ског ути ца-
ја, на еуро пе и за ци ју, осје ћао је као свој вла сти ти за хтјев. Био је до-
бар по зна ва лац ве ли ко срп ства, ње гов не при ја тељ...Нај ви ше нам је 
по да та ка да вао упра во  о  о срп ској ме га ло ма ни ји, ми то ман ству.“35) 
До ду ше, Сав ка твр ди, да ни је био ср бо фоб, што прак са де ман ту је. 
“ Не пре кид но нас је упо зо ра вао да се они не ће устру ча ва ти по-
слу жи ти раз ли чи тим сред стви ма да нас спри је че у на шим на мје-
ра ма“....“Ви дио је ја сно да се Ју го сла ви ја  не мо же одр жа ти.“36) 
Из но ше на су ми шље ња да је по др жа вао Јо си па Бро за и због ње-
го ве ре а ли за ци је раз би ја ња је дин стве не др жа ве Ју го сла ви је, та ко 
је на ве де но и сле де ће: “Кр ле жа се сло жио са Кар де љем - ис ти цао 
је да је Кар де ље ва фор му ла ци ја до бра - о нео гра ни че ном ман да ту 
за Ти та. И да Ти та тре ба да ље ко ри сти ти - оса мо ста љи ва ти ви ше 
ру ко вод ства и Ти ту по мо ћи око при пре ме ’Ме мо а ра’»37)  По себ но 
је ин те ре сант но Сав ки но све до че ње о од но су Ти та и Кр ле же као и 
Ти тов од нос пре ма Ср би ма од но сно Ју го сла ви ји. Она на во ди: “Ни-
кад ни сам схва ти ла Кр ле жин од нос пре ма Ти ту. Ме ни се чи ни да 
је био за ро бље ник Ти то ве лич но сти. Ди вио му се.“38) Нео спор на 
је чи ње ни ца да га је Јо сип Броз шти тио, о то ме ис ти че: “Ни је га 
са мо спа сио,за шти тио, не го га је и пар тиј ски, по ли тич ки по гу рао 
на ра зи ну на ко јој му ви ше ни су мо гли на ро чи то сме та ти пр ља ве и 
ма ле пар тиј ске сва ђе.“39) Кр ле жа је не сум њи во био у про јек ту Ти-
то ве ре а ли за ци је, што по твр ђу је и сле де ћи текст, ве зан за ње гов и 
Ти тов од нос око  Де кла ра ци је о хр ват ском књи жев ном је зи ку, па 
се на во ди: “Сје ћам се да је Ми ка Три па ло, вра тив ши се из Бе о гра-
да (би ло је то у по чет ку трав ња 1967.) ка мо га је Ти то био хит но 

33) Исто, 153.
34) Исто, 154.
35) Sav ka Dab če vić Ku čar, ‘71:HrvatskisnoviistvarnostII, Za greb, 1997, 815.
36) Исто
37) Исто
38) Исто, 819.
39) Исто, 820.
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по звао на раз го вор о „Де кла ра ци ји“, при по вје дао ка ко је, до шав-
ши у Бе о град спре ман на „пра ње гла ве“ у Ужич кој, у Ти то ву до му, 
код Ти та на шао Кр ле жу. Сје ди ли су и угод но бр бља ли. Три па ло 
ми је ис при чао да је био за пре па штен ка ко при ја тељ ски, у до бром 
рас по ло же њу раз го ва ра ју, а до тле смо ми у За гре бу свим нај го рим 
при је ко ри ма због те исте ’Де кла ра ци је’«40) Те је ис та кла: “На кра ју 
је Кр ле жа сам пред ло жио да ће он да ти остав ку на члан ство у ЦК 
Хр ват ске, а  ако тре ба и на члан ство у Пар ти ји...“41) Сав ка је да-
ље об ја сни ла: “И, кад је пред ста ва, ко је је ин сце на ци ја (ба рем за 
Кр ле жу) би ла пот пу но до го во ре на, од и гра ла на ЦК Хр ват ске, па 
кад је Ти то пре ко Три па ла за тра жио или на ре дио Кр ле жи но ис кљу-
чи ва ње из ЦК док су у Хр ват ској  ју го у ни та ри сти (по пут Жан ка) 
сма тра ли да је ти ме отво рен и лов на Кр ле жу и же сто ко га по че ли 
на па да ти...“ Ово је би ла об ма на пре све га за Ср бе: “Ти то је (ко јег 
ли игра ча)-те ле фо ном исту ве чер по звао Ми ро сла ва Кр ле жу да бу-
де ње гов гост на ве че ри  на Бри ју ни ма. Кр ле жа се ода звао.“42) За-
вр ша ва кон ста та ци јом о Кр ле жи, из ме ђу оста лог ис ти че: “Ду бо ко 
је вје ро вао да Хр ва ти има ју пра во на сво ју др жа ву, али је сма трао 
да ми то не ће мо до жи вје ти. Био је са свим си гу ран да Ју го сла ви ја 
не мо же пре жи вје ти.“43) Кр ле жа је 1973. го ди не пи сао за Јо си па 
Бро за Ти та пред лог  Но бе ло ву ко ми те ту (Пар ла мен ту Нор ве шке 
у Ослу) да му се до дје ли на гра да за мир, што ни је про шло. За то 
вре ме уоби ча ја но, ту су би ли укљу че ни мно ги срп ски по је дин ци и 
ин сти ту ци је. По зна то је, да је не ра до при чао о свом од но су са Јо-
си пом Бро зом, осо би то о не ким су сре ти ма по сле Дру гог свет ског 
ра та. При ли ком на ја ве та квог фељ то на у ма ју 1981. го ди не, Кр ле жа 
је о то ме ис та као:“ Хтио би да ка жем у ве зи с тим да ни кад, ни ко ме, 
ни ка квом при ли ком ни је дан пут ни сам про го во рио ни јед не  ри је-
чи о свом од но су с Ти том и да све што што се о то ме пи ше спа да 
у обич ну ми сти фи ка ци ју.“44) Шта је то, што се ни је сме ло зна ти о 
њи хо вим од но си ма ре као бих, пре све га, срп ска по пу ла ци ја.

Же на му је би ла по зна та јав на лич ност Кан гр га Ље по са ва, 
Срп ки ња, по ре клом из По ду ма од Оточ ца у Ли ци, (ко ја је оства ри-
ла успе шну ка ри је ру у Хр ват ском на род ном ка за ли шту у За гре бу). 

40) Исто, 820.
41) Бо ро Кри во ка пић, нав. де ло, 485.
42) Sav ka Dab če vić Ku čar, нав. де ло, 821.
43) Исто, 822.
44) Исто
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О то ме ни је при чао, али до бри по зна ва о ци ка жу, да ни је до зво ља-
вао да је зо ву пра вим име ном, због ње не ет нич ке при пад но сти, па 
је сви зна мо пре вас ход но као Бе лу. Нео ви сно о то ме, што је био 
оже њен Срп ки њом, ни је на пи сао ни  јед ног ре да о стра да њу не-
ви ног срп ског на ро да под ре жи мом Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске. 
На кнад но је на ве де но, да је сво је вре ме но  из ја вио и сле де ће: “Уста-
шки функ ци о не ри су би ли па то ло шки ти по ви.“45) По зна ти Ти тов 
рат ни по ли ца јац и по ли ти чар Јо сип Ђер ђа је из ја вио: “Да је Кар-
дељ пред  њим јед ном при ли ком у очи ре као Кр ле жи да је хр ват ски 
на ци о на лист.“46)

Кр ле жа је био је дан од глав них ак те ра Де кла ра ци је о хр ват-
ском књи жев ном је зи ку, ко јим се раз био за јед нич ки до го вор (Но-
во сад ски до го вор 1954) о упо тре би  је зи ка у че ти ри ре пу бли ке. Не-
ки ауто ри на во де да је про ши рио ра спон хр ват ске кул ту ре. Пре драг 
Ма тве је вић је кон ста то вао: “Сам је учи нио ви ше не го ико дру ги да 
се хр ват ски  је зик  де кла ри зи ра, не по ви ња ва ју ћи се огра ни че њи ма 
или на ло зи ма тра ди ци о нал них за то че ни ка на шег за јед нич ког је зи-
ка, хр ват ских као и срп ских.“47)

За са гле да ва ње сли ке о Ми ро сла ву Кр ле жи вре ди ис так ну ти 
и ми шље ње још јед ног ве ли ког и по зна тог Хр ва та и бор ца за са-
мо стал ну др жа ву Хр ват ску. Но и ов де је текст на стао на кнад но, 
што увек тре ба има ти на уму,  али упр кос  те чи ње ни це вре ди га 
ана ли зи ра ти. По сле раз го во ра са Кр ле жом 1969. го ди не по зна ти 
хр ват ски исто ри чар др Ду шан Би ла џић на во ди не ке ње го ве те зе о 
бу дућ но сти Ју го сла ви је:

- Ти то ва по ви је сна уло га је по зи тив на, пр ви је ује ди нио све 
Хр ва те у јед ну ре пу бли ку;

- Крањ це (Сло вен це) је спа сио од тран зи ци о ног уда ра Ње мач-
ке, Ита ли је и Ма ђар ске;

- Ср би ма је оси гу рао про спе ри тет, еко ном ски и тех нич ки;
- О за слу зи за Ма ке дон це, Ал бан це и Му сли ма не да и не го-

во ри мо. За тим је кон ста то вао: “Ју го сла ви ја ни је ну жно мо-
ра ла би ти ство ре на ни 1918. као ни 1945. Ме ђу тим, оче ку јем 
про лом на ци о нал них енер ги ја и по ви је сних мен та ли те та, 
та ко да је на ци о нал но пи та ње де тер ми ни ра ју ћи  фак тор су-

45) Исто
46) Исто
47)  Пре драг Ма тве је вић, нав. де ло, 189.
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тра шњи це.“ За то по Кр ле жи ном ми шље њу, мо ра ју се про-
бле ми хит но ре ша ва ти на ба зи ува жа ва ња на ци о нал ног фак-
то ра...“При пре ма и ре фор ма фе де ра ци је што отва ра пут  ја-
ча њу  ре пу блич ких су ве ре ни те та и афир ма ци је на ци о нал ног 
фак то ра...“48)

Ми ро слав Кр ле жа је имао ве ли ку уло гу у Бро зо ву си сте му, 
мно го ве ћу не го што се на пр ви по глед уоча ва, о тој уло зи би се по-
ред исто ри је тре ба ле озбиљ ни је по за ба ви ти и дру ге на уч не ди сци-
пли не. Да је имао та кву  уло гу, са да на шњег аспек та из гле да го то-
во не ве ро ват но (Ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је пи са на и об ја вљи ва на 
у За гре бу), да бу де чел ни чо век,  „ар би тар о исто ри ји и кул ту ри“ 
ју го сло вен ски на ро да. То је  на по љу кул ту ре, ве ро ват но био нај-
ску пљи из да вач ки по ду хват у СФРЈ. Био је пре све га и по ли тич ки 
про је кат, са  ве ли ком уло гом за бу ду ће пла но ве се па ра ти ста,то јест 
оних ко ји су би ли за раз би ја ње Ју го сла ви је. Ка ко су Ср би про шли 
у том про јек ту (Ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је), из ли шно је го во ри-
ти. До бро је по зна то, да ни је во лио по ли ти ча ре па и на уч ни ке ко ји 
су би ли ју го сло вен ске ор јен та ци је, као на при мер Сло вен ца Јо си па 
Вид ма ра или Хр ва та Ми ло ша Жан ка и низ дру гих. Они су вул га-
ри зи ра но на зи ва ни ра зним на зи ви ма и ети ке та ма, због ко јих су, и 
мно ги не у пу ће ни,  тра жи ли да бу ду по ли тич ки ели ми ни са ни.

До бро је зна но да је Јо сип Броз био осни вач Глог ото ка  и про-
јек тант  тор ту ре за оне ко ји су се усу ди ли су прот ста ви ти ње му и 
ње го вој по ли ти ци. Ево шта је о осни ва њу Го лог ото ка ре као Ми-
ло ван Ђи лас: “Ти то је ту од лу ку до нео без кон сул та ци ја са би ло 
ким из вла де и пар ти је. То га ни је би ло на По лит би роу. Та ко је он 
по сту пио у слу ча ју хап ше ња Хе бран га и Жу јо ви ћа, а о њи ма је 
мо ра ло да се од лу чу је на По лит би роу, јер су они би ли чла но ви тог 
те ла.“49) Пи та ње је да ли се Јо сип Броз  са не ким кон сул то вао о 
Го лом ото ку? Не сум њи во их је би ло, из гле да да Ђи лас ни је био у 
тој гру па ци ји. Ево не ке од из ја ва јед ног од ви со ких по ли циј ских 
функ ци о не ра СФРЈ, Јо ве Ка пи чи ћа, ко ји је по знат по оп ту жба ма 
за Го ли  оток. Он је, из ме ђу оста лог из ја вио и сле де ће: “Ми ро слав 
Кр ле жа је чуо од ва ја ра Ан ту на Аугу стин чи ћа да у Квар нер ском 
за ли ву по сто ји остр во мер ме ра на ко је би смо мо гли да смје сти мо 
на ше ИБ-ов це.“50) Из на ве де ног је ви дљи во да је Ми ро слав Кр ле жа 

48) Du šan Bi lan džić, Povijestizbliza.Memoarskizapisi19452005, Za greb, 2006, 75.
49) Исто, 236.
50) Пре драг Mатвејевић, нав. де ло, 233.
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био оба ве штен и у то ку по во дом осни ва ња Го лог ото ка. Ап сурд је, 
да су на суд би ну пред рат них ко му ни ста, ан ти фа ши ста, пар ти за на, 
офи ци ра и по ли ти ча ра  има ли ути ца ја и  љу ди по пут Ива на Кра-
ја чи ћа или што је још го ре Ан ту на Аугу стин чи ћа (пра вио ки по ве 
Ан ти Па ве ли ћу) и Ми ро сла ва Кр ле же. Јо сип Броз је већ до та да, 
пре ма сво јим по ли тич ким про тив ни ци ма, био не ми ло ср дан. На Го-
ли оток је по ста вио свог чо ве ка Ан ту Ра ште гор ца,  Хр ва та, ко ји је 
пр ви ус по ста вио  му че нич ки ре жим о ко јем се при ча ло, рет ко ви-
ђен у исто ри ји. По том су истом обра сцу ка сни је  ра ди ли и дру ги 
управ ни ци Го лог ото ка срп ске или цр но гор ске на ци о нал но сти, не 
за о ста ју ћу у при ме ни ра зних ме то да му че ња ло го ра ша.

Да је Ми ро слав Кр ле жа био укљу чен и у ка дров ску по ли ти ку 
ор га на СКЈ и др жа ве Ју го сла ви је ви ди мо и из сле де ћег пи сма. По-
сто јао је зах тев Пре дра га Ма тве је ви ћа 1974. го ди не, да се Броз по-
ву че са функ ци ја и раз ре ши пи та ње ње го ва на сле ђа. Ви со ки па риј-
ски фун ци о нер,  по себ но одан Јо си пу Бро зу, др Ду шан Дра го са вац 
по во дом то га се, ав гу ста 2001. го ди не, обра тио пи смом Пре дра гу 
Ма тве је ви ћу, где је из ме ђу оста лог на ве де но: “До го во ре но је, да 
са пи смом упо знам Ти та и Кр ле жу. По што је Ти то на ја вио да ће 
на пу ту за Сло ве ни ју са Кар де љем на вра ти ти у За греб, да би та-
да сам ном Ба ка ри ћем и Кр ле жом раз го ва ра ли о не ким ка дров ским 
пи та њи ма у при пре ма ма за XI кон грес СКЈ и ре пу блич ких кон гре-
са и по кра јин ских кон фе рен ци ја, па у ве зи с тим о Пред сјед ни штву 
СФРЈ и СКЈ. Кр ле жа је био по зван  јер је код Ти та ин тер ве ни рао у 
ве зи ка дров ских ком би на ци ја. Ти то и Кар дељ су из Бе о гра да сти-
гли око 11 са ти у ви лу За гор је. До че ка ли су их Вла ди мир Ба ка рић, 
Ми ро слав Кр ле жа и Ду шан Дра го са вац.“51) Ви дљи во је, да је Кр ле-
жа имао ути цај и на ка дров ска пи та ња у СФРЈ. Кр ле жа се ба вио и 
про бле мом Ко со ва, што је ви дљи во и из ње го ве из ја ве 1981. го ди-
не: “У по сљед њим мо јим раз го во ри ма с Едвар дом Кар де љем гдје 
смо спо ме ну ли ал бан ско пи та ње он ми ни је тач но знао од го во ри ти 
ка ко би ва ља ло те ства ри ри је ши ти. По сто ја ла је ал бан ска иде ја 
ује ди ни ти ову  Ал ба ни ју са оном дру гом.“52) Ја сне су би ле Кр ле жи-
не на ме ре, ако се има на уму да је он већ  та да Ко со во и Ме то хи ју 
на зи вао Ал ба ни јом.

51) Бо ри слав Ла лић, нав. де ло, 107.
52) Та ма ра Ник че вић, нав. де ло, 137.
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MomciloDiklic
CONTRIBUTIONOFMIROSLAVKRLEZATO

THEDISSOLUTIONOFYUGOSLAVIA
Summary

Thispaperanalyzesthe«arguments»abouttheroleofMi
roslavKrlezaanditscontributiontothedisintegrationof
Yugoslaviaaswellashisrelationto theSerbianpeople.
Thispaperpresents theKrleza`srelation to thecreation
ofthefirstSouthSlaviccommunity,bearinginmindthat
heespeciallyregretsbecauseofthedissolutionofAustria
Hungaryin1918year.Withhisnonparticipationonthe
antifascistsideduringWorldWarII,alsohedidnotbelie
veinsecondsocialistYugoslavia,whichdespitecomplica
tedcircumstanceswascreated.However,hehaspredicted
itscollapsetoo.Hewasright,butwithhisinvolvementin
variouswayshealsocontributedtoitscollapse.
Keywords:Croats,Serbs,Croatian,Tito,Croatianstate
hood,culture,theleft,theCommunists,thepartypurges,
Informbiro
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Resume
DuringdecadesbeforethebrakedownofYugoslavia,Mi
roslavKrležasawthatYugoslaviacannotsurviveandhe
neverwanted it, heworked everything,according tohis
ownpossibilitiestotopplethisstate.Hewasinprogress
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ofallchanges(wherehehadrolesofauthor)ofcroatian
demands for „democratization“ of yugoslavian society,
whatthenwasdisingenuousnameforseparatistobjecti
ves.ItweredemandsforbreakdownofYugoslavia,assin
glestateentity.HeishelpedinthisandtaughtCroatian
communists ledbyJosipBroz.Fight for thesegoalsare
stillsetbetweenthetwoworldwarsandthatisnotgiving
up.WhenYugoslaviabrokeupnotsomanytodaydonot
realizethattheywerewrong,despitenumerousmeasura
blefacts.StructurethatdidnotwantYugoslaviacameon
herforehead,somesayaccidentallyorincidentallybutit
made absolutedominance.Tito’sYugoslaviawas set, no
doubt, was themethod bywhich they successfully com
pleted theirpoliticalgoals, that is, thecreationof inter
nationally recognized independent countries, especially
Croatia.Thatthemapisnotanyclosertoathousandyars.
TheysetherboundariesandclearstateofSerbs,Italians
andotherstrongernationalgrupations.
Asnoted,duetopublicpressureandnegotiatedTitoand
otherdeciesivepeople,forsupportingthe“Declaration”
KrležaleavesCKSKH,whichis“satisfied”Serbianpo
liticalstructureandsomeotherswhowere in favorofa
unitedYugoslavia.Hisalltheworkwasintendedforpo
liticalconceptionsCroatiangroupthatruledYugoslavia,
andthatallpoliciessubordinatedinterestofcreatingan
independent stateofCroatia.Evenhisgood friendsand
expertshaveadmittedthefollowing:“NoMiroslavKrleža
waswrittenand in every public spokenwordpolitically
engaged,andpassionate, temperamentalandquarrelso
me.Recognizingandnextcomponent:“MiroslavKrleža
wasneverdeprivedoftheCroatiannationalfeelingsnor
deniedthathewasaCroat.”Atfirstglance,thereisnot
hingwrong,butthisisoffsetbysaidhewasamanwhom
croatinhoodwaspriority,andassuchheshouldnothave
toperformthefunctionsassignedbyTitoandBakarić.
Inordertorealizetheirplans,itwasnecessarytoachieve
dominationovermainlythemostmembersoftheSerbian
nation.Andtothisinterestimplementednewnationswere
createdbytheSerbiannation,whichtheygettheirstate.
Thiskindofpoliticalrealizationhashadaculturalvangu
ard,thatprecededtheworkintheculturalfield.Therefore,
itisattheforefrontoftheAcademycameMiroslavKrle
ža,sothishouseisinthefieldofhistoryandculturegota
keyroleinYugoslavia.Consequently,thetextsofSerbian
historyandculture,asnotedbysomeauthors,haveun
dergonethe“sieve”Krležeandhisimmediateassociates.
Asalreadymentioned,it is themainactivitywasexhibi
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tedaroundtheissueineightvolumesofEncyclopediaof
Yugoslavia.
AfamousSerbianintellectualandwriterDobricaĆosić,
haslongbeennoted:“IdeologicallykonzistorijumofSer
bianculturewasnot ideologicalcommissionsLeagueof
CommunistsinNewBelgrade,butinthecentralnewsroom
EncyclopediaofYugoslaviainZagreb,whichissovereign,
popal ruledMiroslavKrleža.” In the newsroomworked
numerousCroatianintellectualswhowereintheSecond
WorldWarembracedPavelićIndependentStateofCroatia
anditsregime.Someareneartheendofthewar,orafter
itscompletionapproachedthenewsystemandsituatedin
JAZU.Itisknownas“EncyclopediaofKrleža”writtenon
IvoPilar.Pilarwasapolitician,geopolitician,publicist
andlawyer,hein1917.yearpublishedabookontheYugo
slavissueinVienna,whichisfullytranslated1943rdyear
intheIndependentStateofCroatia.The“Encyclopedia”
waswritten extensively aboutPilar andno critical atti
tude.Serbshad their representatives in the regime, they
areideologicallyvaluedhistoryandcultureofthenation,
accordingtotheregime’sneeds,determinedwhatisaso
cialist,whatisadvancedandwhattheYugoslav.Thereare
Belgrade’sassociates,whowrotearticlesfortheEncyclo
pedia of Yugoslavia. In such conditions, they came into
conflictwith thecentraloffice,so it isquitegivenupon
furthercooperation.Themediaarewritingthatappealed
toKrleža“redpen.”Itwasallegedthathehadalwaysob
jectedtotheSerbianlyricsandwasunhappy.Atthehead
ofSerbianredactionwasMarkoRistić,statesthatKrleža
forcedtoresignin1966.ThefirsteditionoftheEncyclo
pediawerepublishedsince1955. to1971.year.Despite
alltransgressionanddeviationfromthepartyline,sothat
wasneverheld,wasoneofmostfavoredandinfluential
personalitiesinpoliticsofJosipBroz.

 Овај рад је примљен 15. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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Резюме
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касающиесянациональногоивероисповедногосамоо
пределенияИвоАндрича, атакжесистемыего воз
зренийнаэтническиеиконфессиональныеколлизияи,
отразившиесявегопроизведениях–преждевсего,в
романе«МостнаДрине».Предлагаетсясвоеобразный
взгляд«состороны»,таккакавторданнойпублика
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Iво Ан дрич – пи са те ль Юго сла вии, ра спав ше й ся на «су ве рен-
ные» ре спу бли ки, ко то рые стре мят ся утвер ди ть «осо бо сть» 

сво ей ку ль ту ры и ли те ра ту ры. По э то му на во прос, ли те ра ту ре 
ка ко го из на ро дов быв шей СФРЮ при на дле жит твор че ство Иво 
Ан дри ча, да ют ся раз лич ные отве ты. Сер бы, как пра ви ло, счи та-
ют, что он серб ский пи са те ль, хор ва ты – что хор ват ский, а бо сни й-
цы, со о твет ствен но, что бо сни й ский… Впро чем, по след ние да же, 
на о бо рот, от ка зы ва ют ся от Ан дри ча как пред ста ви те ля их на ци о-
на ль ной ли те ра ту ры. Так вот, что бы уясни ть, к до сто я нию ка ко го 
на ро да бо лее все го от но сит ся его твор че ское на сле дие, мы и по пы-
та ем ся рас смо тре ть осо бо су щ е ствен ные, на наш взгляд, мо мен ты. 
* Ав тор – сту дент ка сер би сти ки Бе ло рус ско го го су дар ствен но го уни вер си те та. Ра бо та 

вы пол не на под на уч ным ру ко вод ством ино стран но го чле на СА НУ док то ра фи ло ло гии 
про фес со ра Ива на А.Ча ро ты 
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1
Если бра ть твор че ское на сле дие Иво Ан дри ча в со во куп но-

сти, не ль зя не за ме ти ть, что те ма ти ка его про из ве де ний пре и му щ-
е ствен но бо сни й ская. Од на ко при этом со вре мен ные бо сни й ские 
кри ти ки на хо дят мно го при чин для то го, что бы его как бо сни й ско-
го пи са те ля все-та ки отвер га ть. Пре жде все го при ди ра ют ся к «ми-
фо ло гич но сти» адри чев ских про из ве де ний, ко то рая слу жит яко бы 
идее «ве ли ко серб ско сти». Де й стви те ль но, твор че ство пи са те ля – 
зер ка ло его воз зре ний. И на осно ва нии мно гих про из ве де ний Ан-
дри ча мо жно го во ри ть, что он ми фо ло ги зи ро вал серб скую ду хов-
ную тра ди цию, а так же «де ми фо ло ги зи ро вал» чи сто бо сни й ские 
на род ные обра зы [см.: 23, с. 230]. 

В пер вую оче ре дь это ка са ет ся Алии Джер зе ле за – бо сни й ско-
го ге роя, о ко то ром из дав на хо ди ло мно го ле генд, а есть дан ные о 
нем и как о ре а ль ной исто ри че ской ли чо сти – ГерзЕљас [см.: 18, 
с. 127-131]. Од на ко в рас ска зе Иво Ан дри ча «Пу ть Алии Джер-
зе ле за» этот образ пред ста вля ет ся ина че. Ав тор как бы на роч но 
при ни жа ет его: из все на род но по чи та е мо го ге роя Алия Джер зе лез 
пре вра щ а ет ся в пред мет на сме шек, но си те ля низ мен ных стра стей. 
По доб но Ан дрич об хо дит ся и с обра за ми бра ть ев Мо ри чей, о ко то-
рых так же сла га ли сь пре да ния и пе сни. 

Под пе ром Ан дри ча эти ге рои при о бре та ют сов сем иные ха-
рак те ри сти ки. Осме ли ть ся на та кое, по мне нию не ко то рых бо сни-
й цев, – зна чит пре не бре чь тра ди ци я ми на ро да. 

Од на ко Ми ро люб Ев тич в сво ей ра бо те «ИсламуделуИвеАн
дрића»/«ИсламвпроизведенияхИвоАндрича»убе ди те ль но до ка-
зы ва ет, что рас це ни ва ть де ми фо ло ги за цию та ких пер со на жей как 
ан ти му су ль ман скую тен ден цию бес смы слен но [см.: 15, с. 11-12]. 
По доб ная тран сфор ма ция обра зов ха рак тер на для ху до же ствен ной 
ли те ра ту ры из на ча ль но, и вов се не мо жет ин тер пре ти ро ва ть ся как 
неч то не га тив ное. 

Так, в зна ме ни том ро ма не Иво Ан дри ча «Мост на Дри не» 
пред ста ви те ли ра зных тра ди ций по-раз но му от но сят ся к тем или 
иным со бы ти ям, но они объ е ди ня ют ся при общ их бед стви ях, пе ре-
жи ть ко то рые лег че вме сте. 

Хо тя де й ствие ро ма на про ис хо дит в Бо снии, на тер ри то рии, 
за ня той тур ка ми, в цен тре вни ма ния все рав но оста ет ся серб ское 
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на се ле ние – пи са те ль про сле жи ва ет труд но сти жи зни хри сти ан 
во вре ме на ту рец ко го (му су ль ман ско го) раб ства. Че го сто ит один 
образ по па Ни ко лы («Ни до и ни по сле не го в ра зных со сло ви ях и 
ре ли ги о зных общ и нах не бы ло че ло ве ка, бо лее ува жа е мо го и ав то-
ри тет но го сре ди жи те лей го ро да, не за ви си мо от ве ро и спо ве да ния, 
по ла и во зра ста, чем этот поп, из дав на про зван ный «де дом». Для 
все го го ро да и всей окру ги дед – жи вое оли це тво ре ние серб ской 
Цер кви и все го то го, что на род счи та ет хри сти ан ством») [2, с. 487]. 

А свое от но ше ние к на ци о на ль но му мно го о бра зию Бал кан ав-
тор ро ма на од но знач но опре де ля ет ме сто и ме ни ем наше: «На ши 
же нщ и ны ве рят, что раз в го ду но чью с не ба па да ет на холм сноп 
яр ко го све та…» [2, с. 388]. 

Су щ е ству ет мне ние, что Ан дрич в сво их ро ма нах и рас ска зах 
выс ту пал как не на вист ник все го ту рец ко го, ислам ско го, как про-
тив ник сла вян-му су ль ман. Имен но за это в Бо снии се год ня ему вы-
но сят су ро вый при го вор. Од на ко не ль зя не со гла си ть ся с Д. Ел чи-
чем, ука зы ва ю щ им на раз ли чие ме жду тем, что Ан дрич го во рит о 
тур ках, а что о сла вя нах-му су ль ма нах: у не го тур ки – на си ль ни ки и 
уби й цы, а бо сни й ские му су ль ма не – «ра йя», вме сте с хри сти а на ми 
тер пя щ ая уни же ния со сто ро ны ту рок. 

Эт ни че ские и ре ли ги о зные ори ен ти ры Ан дри ча от че тли во 
про сма три ва ют ся в его тек сте «Взгляд на Са ра е во» из сбор ни ка 
«Че ло ве ку и че ло ве че ству». И зде сь мы сно ва об ра щ а ем вни ма-
ние на при тя жа те ль ное ме сто и ме ние, ко то рое сви де те ль ству ет об 
эт ни че ском са мо о пре де ле нии ав то ра: «В во звы ше нии го ро да ва-
жную ро ль игра ли лю ди нашейкро ви инашегоязы ка, при няв шие 
ислам и до стиг шие вы со ких во ен ных и ад ми ни стра тив ных по стов 
в им пе рии осма нов…» [4, с. 159]

Ан дрич под чер ки ва ет мно го кон фес си о на ль но сть это го края, а 
в то же вре мя его ори ен та ль ный ха рак тер. Евро пе и за ция, хри сти-
а ни за ция, свя зан ные с вклю че ни ем этих тер ри то рий в со став Ав-
стро-Вен грии, – на ча ло за ка та цве ту щ е го го ро да Са ра е во. По сле 
это го жи те ли всехеговероисповеданий раз бе га ют ся.

Ког да Ан дрич опи сы ва ет му су ль ман ские клад би ща Са ра е ва, 
он го во рит, что тур ки хо ро нят по ко й ни ков кра си вее, чем «мы». И 
зде сь на ли цо яв ная сим па тия Ан дри ча к мно го кон фес си о на ль но-
му го ро ду «со сво и ми ста ры ми и но вы ми цер квя ми, си на го га ми 
и мно го чи слен ны ми ме че тя ми», к его во сточ но му ко ло ри ту [4, с. 
161].
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Од но из объ ек тив ных сви де те льств – язык Ан дри ча, ис по ль зо-
вав ше го «экав ский» ва ри ант общ е го ли те ра тур но го язы ка, из бе гав-
ше го хор ва ти змов и ди а лект ной лек си ки. Обыч но де ла ет ся вы вод, 
что это утвер жда ет его как пи са те ля серб ско го. Од на ко и на этот 
до вод мо жно на й ти во зра же ния. По че му же тог да не на зва ть серб-
ским пи са те лем А. Г. Ма то ша, ко то рый то же упо тре блял ис кон но 
серб ские сло ва, дав но ис клю чен ные из хор ват ской ли те ра тур ной 
нор мы? А раз ве и в про из ве де ни ях М. Кр ле жи нет та ких слов? Од-
на ко то, что Ма тош и Кр ле жа явля ют ся хор ват ски ми пи са те ля ми, 
ни у ко го не вы зы ва ет во про сов.

Аб стра ги ру я сь от кон крет ных про из ве де ний, обра тим вни ма-
ние на сти ль Ан дри ча, кор ня ми ухо дя щ ий не то ль ко в серб скую 
тра ди цию. По мне нию Д. Ел чи ча, ре а лизм Иво Ан дри ча ни в ко ем 
слу чае не серб ский, хо тя и не хор ват ский. В нем яв ны эле мен ты 
ита ль ян ской и дру гих за пад но е вро пе й ских ли те ра тур, для серб-
ской ли те ра ту ры не сво й ствен ные. Его сти ль бли же за пад но е вро-
пе й ско му и, со о твет ствен но, ку ль ту ре хор ват ской [см.: 26, с. 290].

2
Кро ме от ме чен но го, ва жно так же учи ты ва ть вли я ние фо ль-

клор ной и ми фо ло ги че ской тра ди ций. Ана ли зи руя пер вые де ся ть 
глав ро ма на «Мост на Дри не», по ста ра ем ся вы де ли ть основ ные 
обра зы и мо ти вы, ко то рые по зво ля ют го во ри ть о свя зи ан дри чев-
ской про зы с фо ль кло ром и ми фо ло ги че ски ми пред ста вле ни я ми 
кон крет но го на ро да.

Оста но вим вни ма ние на вы де ля ю щ их ся из сю же та ро ма на ле-
ген дах. Ми нув шие исто ри че ские со бы тия и участ ни ки их по э ти зи-
ру ют ся в со зна нии на ро да, пре вра щ а ют ся в ле ген ды. Бо лее все го 
это про я вля ет ся у сер бов – «песничкогнарода»– ко то рые осо бо 
рас по ло же ны к ми фо твор че ству и пе сне твор че ству. Это они сло-
жи ли яр кие пре да ния о ру сал ке, хо зя й ке ре ки, о за му ро ван ных в 
сред ние опо ры мо ста мла ден цах Стое и Остое, о Чер ном Ара пе. 

Но не из бе жным явля ет ся про ти во по ста вле ние хри сти ан ско го 
и му су ль ман ско го на род но го ми ро о тра же ния: от пе ча ток ко пыт ги-
гант ско го ко ня – это, по мне нию серб ских де тей, сле ды Шар ца, 
вол шеб но го ко ня Ко ро ле ви ча Мар ко; ту рец кие же де ти утвер жда-
ют, что зде сь «пром чал ся на сво ей кры ла той араб ской ко бы ле сам 
Джер зе лез Алия» [2, с. 387]. Нет един ства ме жду хри сти а на ми и 
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тур ка ми так же в том, что пред ста вля ет со бой зе мля ной холм – сво-
е о бра зный ру беж в играх ре бят у мо ста. 

Упо мя ну тые ле ген ды не сут пе ча ть мно го ве ко во го сме ше ния 
тра ди ций За па да и Во сто ка.

Осо бое зна че ние име ет образ мо ста, при сут ству ю щ ий да же в 
за гла вии ро ма на и рас кры ва ю щ и й ся из на ча ль но че рез ми фо ло гию 
и фо ль клор. Его свя зы ва ют с обра за ми лест ни цы, ба шни, ма я ка и 
сим во ли че ски обо зна ча ют ту кра со ту, что «мо жет пре о бра зи ть и 
спа сти мир». Не ко то рые ис сле до ва те ли по ла га ют, что образ мо ста 
у Иво Ан дри ча свя зан с прит чей Ко ра на о мо сте [см.: 22, с. 32], 
ко то рый пы та ли сь раз ру ши ть не пра вед ные лю ди, и с му су ль ман-
ски ми пред ста вле ни я ми о пе ре хо де ду ши в рай по мо сту то нь ше 
че ло ве че ско го во ло са и острия ме ча. Ро ль кам ня как ма те ри а ла в 
ро ма не так же свя за на с ми фо ло ги че ски ми пред ста вле ни я ми. В ка-
мен ных со о ру же ни ях во пло щ е на меч та о веч но сти, ко то рая не до-
ступ но че ло ве ку, но к ко то рой он под со зна те ль но стре мит ся. 

Отра зи ли сь в ро ма не и сле ды ве ро ва ний в си лу сло ва. На «сла-
вах», ро жде ствен ских празд ни ках или в ра ма зан ские но чи вы ше-
град ские ста ри ки со би ра ли сь вме сте, что бы вспом ни ть со бы тия 
ми нув ших лет, осо бен но са мые труд ные из них: «…Они за го ра ют-
ся от соб ствен ных слов, глу шат ны не шние мел кие за бо ты вос по-
ми на ни я ми о тех, го ра здо бо лее се рь е зных, дав но и успе шно ими 
из жи тых» [2, с. 441]. Нес ча стья, пе ред ли цом ко то рых ока зы ва ли сь 
лю ди, в том чи сле и стра шные па вод ки, про я вле ния нео б у здан ной 
при род ной сти хии, тем са мым так же пре вра щ а ют ся в пре да ние, в 
ко то ром, как счи та ет Пе тар Джад жич, и са ма смер ть, – ли шь ле ген-
да [см.: 24, с. 26].

Стро и те ль ная жер тва – один из са мых яр ких эле мен тов, сви-
де те ль ству ю щ их о ми фо ло ги че ском про ис хо жде нии от де ль ных 
мо ти вов ро ма на. У мно гих на ро дов ми ра ши ро ко рас про стра не ны 
пре да ния о лю дях, ко то рые бы ли за жи во за му ро ва ны в фун да мен-
тах или сте нах ра зных по стро ек. Эт но гра фы объ я сня ют этот обы-
чай сле ду ю щ им обра зом: за му ро ван ный че ло век слу жит жер твой 
ду хам зе мли, «аренд ной пла той» за взя тую у этих ду хов тер ри то-
рию, а в то же вре мя ду ша за му ро ван но го че ло ве ка де ла ет ся ду-
хом-охра ни те лем дан но го зда ния. Пер во на ча ль но это бы ло свя за но 
с де ре вян ны ми по стро й ка ми. С де ре вь я ми же у лю дей тог да бы ли 
осо бые от но ше ния, ибо де ре вья счи та ли сь то те ма ми. За на ру ше-
ние стро и те ля ми зда ния этой не при ко сно вен но сти де ре вья-то те мы 
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мсти ли лю дям, ли шая жи зни стро и те ля или пер во го оби та те ля до-
ма. Что бы пред у пре ди ть та кую не при ят ную пер спек ти ву, стро и те-
ли за ра нее под ста вля ли мстя щ им де ре вь ям че ло ве че скую жер тву, 
и этим «об ма ны ва ли» то те ма.

Стро и те ль ной жер твой в раз лич ных стра нах све та бы ли де ти. 
Ин те ре сен тот факт, что древ не рус ское и бол гар ское име но ва ние 
го род ско го кре мля, т. е. вну трен ней кре по сти, сло вом «де ти нец» 
свя зы ва ют с обы ча ем за му ро вы ва ть де тей при осно ва нии кре пост-
ных стен. Но у нас нет до ста точ ных дан ных для та ко го объ я сне ния, 
тем бо лее, что, по ле ген дам сла вян ских на ро дов, за му ро вы ва ли в 
но во стро й ках не де тей, а мо ло дых же нщ ин. Серб ские пред ста вле-
ния о стро и те ль ной жер тве отра же ны в на род ной пе сне «По стро й-
ка Ска дра» [см.: 11, с. 145-175]. 

В ро ма не «Мост на Дри не» один из по ка за те ль ных при ме ров 
стро и те ль ной жер твы – сме рь чер но ко же го Ара па, ко то рую ав тор 
на зы ва ет «од ним из тех нес ча стий, без ко то рых ред ко об хо дят ся 
бо ль шие стро и те ль ства» [2, с. 429]. 

При не сен ны ми в жер тву ока зы ва ют ся так же мла ден цы Стоя и 
Остоя. Как сво е го ро да стро и те ль ная жер тва вос при ни ма ет ся и ка-
знь Ра ди са ва. Та ким обра зом осу щ ествля ет ся уста но вле ние свя зи с 
«са кра ль ным вре ме нем», са кра ль ным пла стом со зна ния. Дь я во ль-
ски ми ка жут ся по дроб но сти его ка зни, ко то рой бы ла от кры та эпо-
ха бес ко неч ных смер тей на мо сту, а го ло вы по па Ми ха й лы, не вин-
но го Ми ле и стар ца Ели сии, на са жен ные на ко лья, пред ста вля ют 
сим во лы кро ва во го ве ка.

Как буд то из ан тич ных ми фов за им ство ва на Ан дри чем вне-
шно сть па ро мщ и ка Яма ка, пе ре во зив ше го ма ль чи ков, за бран ных в 
во й ско яны чар;ми фо ло ги чен и пе й заж в ро ма не: к при ме ру, «мут-
ная Дри на, огла ша е мая кар ка нь ем во рон», «пу стын ный бе рег», а 
так же нео т де ли мый от этой па но ра мы «гро мозд кий, ис то чен ный 
чер вя ми па ром» на по ми на ют эпи зод из «Бо же ствен ной ко ме дии», 
ког да Дан те всту па ет на бе рег Чи сти ли ща. 

А еще по зво лим се бе срав ни ть мост на ре ке Дри не с ми фо ло-
ги че ским «Дре вом жи зни», ко то рое за ни ма ет осо бое ме сто в мо де-
ли ми ра у мно гих на ро дов. С ним со че та ют ся обра зы ор ла (на вер-
ху шке) и змея (у кор ней). Так вот, обра тим вни ма ние, что в ро ма не 
Ан дри ча пред ста вле на ка ра у ль ная вы шка на мо сту, «до щ а тая на-
шлеп ка, на по ми на ю щ ая ги гант скую без о бра зную пти цу», ко то рая 
«вен ча ла» во ро та на мо сту. А функ ции змея зде сь вы пол ня ет тот 
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са мый Ара пин, су дь ба ко то ро го бы ла ре ше на «сле пым жре би ем», 
«пав шим» на не го ка мен ной пли той. Но образ змея по я вля ет ся так-
же при опи са нии мо ста: «Из огра ды вни зу под пли той бь ет тон кая 
струя во ды, ис пу ска е мая па стью ка мен но го змея» [2, с. 385].

Опре де ляя спе ци фи ку хро но то па ан дри чев ской про зы, не ль зя 
не за ме ти ть его фо ль клор но-ми фо ло ги че ской при ро ды [см.: 7, с. 
15]. Вре мя в ро ма не Иво Ан дри ча за ни ма ет осо бое ме сто. Не ко то-
рые ис сле до ва те ли ука зы ва ют, что оно выс ту па ет как от де ль ный 
ге рой в про из ве де нии [см.: 17, с. 84].

В це лом мо жно счи та ть, что «Мост на Дри не» со дер жит в се бе 
му дро сть на ро да, пред ста влен ную в ро ма не как на уров не сен тен-
ций, так и по сред ством гло ба ль ных идей, про ни зы ва ю щ их со дер-
жа ние ро ма на. 

3
«На ци о на ль ное» так или ина че свя за но с «ре ли ги о зным». И 

мы, со о твет ствен но, по пы та ем ся кон кре ти зи ро ва ть, на ско ль ко зна-
чи ма ре ли ги о зная со ста вля ю щ ая в твор че стве Иво Ан дри ча. Он, 
как из вест но, при ро жде нии кре щ ен в ка то ли че стве. Тем не ме нее, 
ис хо дя из твор че ства, мы об на ру жи ва ем, что его со зна ние по пре и-
му щ е ству ате и сти че ское. Ан дрич в рав ной сте пе ни то ле ран тен по 
от но ше нию к пред ста ви те лям всех кон фес сий, ко то ры е я вля ют ся 
ге ро я ми его про из ве де ний. Од на ко на не ко то рых эта пах жи зни и 
твор че ства пи са те ля все же мо жно за ме ти ть эле мен ты ре ли ги о зно-
сти.

Ху до же ствен ной фи ло со фи ей мо ло до го Ан дри ча счи та ет ся 
тра ги че ский те изм, на и бо лее аде кват но отве ча ю щ ий ис ка ни ям ли-
ри че ско го ге роя. Как обо сно ван но за ме ти ла О. Ба та е ва, «в про зе 
про бле ма ве ры или ве ро и спо ве да ния со хра ня ет ся во мно гих про-
из ве де ни ях, но име ет ско рее со ци а ль но-праг ма ти че ский, не же ли 
ми ро воз зрен че ский ха рак тер. Ины ми сло ва ми, не ре ли гия явля-
ет ся осно вой нрав ствен ных взгля дов и эсте ти че ско го от но ше ния 
че ло ве ка к де й стви те ль но сти, не во вза и мо от но ше ни ях че ло ве ка 
и Бо га нео б хо ди мо ис ка ть ре ше ния че ло ве че ских про блем и тра-
ге дий.Ху до же ствен ную фи ло со фию пи са те ля те пе рь мо жно опре-
де ли ть как ми фо ло ги че скую. Ре ли гия, по Ан дри чу это го пе ри о да, 
не мо жет ни об у зда ть че ло ве че ские стра сти, ни об лег чи ть стра да-
ния. Ми фо ло гия так же не мо жет объ я сни ть при чин во зник но ве-
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ния стра стей и стра да ний, но она и не обя за на это го де ла ть, ибо 
ее глав ная за да ча – по сту ли ро ва ть их из на ча ль ное су щ е ство ва ние» 
[8, с. 10]. По э то му обра зы ма лой про зы Ан дри ча про е ци ру ет ся на 
ми фо ло ги че скую (и ча стич но би бле й скую) осно ву: Му ста фа Ма-
дь яр – Ка ин, Алия Джер зе лез – Одис сей, Ми ха и ло – Орест, Кр сти-
ни ца – Кле ме не стра, Ани ка – Еле на, Ли лит, Ва ви лон ская блуд ни ца 
[см.: 8, с. 10].

В твор че стве Ан дри ча, по жа луй, всег да со че та ло сь не ско ль ко 
ми ро воз зрен че ских по зи ций, си стем цен но стей, яр ким при ме ром 
че го мо жет слу жи ть его рас сказ «Пу ть Алии Джер зе ле за“. В этом 
про из ве де нии сов ме щ а ют ся «ори ен та ль ный фа та лизм, хри сти ан-
ское уче ние о пер во род ном гре хе, эк зи стен ци о на ль ная фи ло со фия 
оди но че ства и уязви мо сти че ло ве ка, эле мен ты пси хо а на ли за» [10, 
с. 1074] (Зде сь и да лее пе ре вод наш – А.Н).

Кста ти, в этом про из ве де нии не ко то рые бо сни й ские ис сле-
до ва те ли ви дят чет кую ре ли ги о зную по зи цию пи са те ля: Ан дрич 
яко бы не про сто вра жде бен по от но ше нию к са мо му ге рою; он не 
при ни ма ет жи знь, дух, ку ль ту ру Бо снии и сам ислам (!) [см.: 23, с. 
232-233].

Ин те ре сное при зна ние са мо го ав то ра мы на хо дим в его «Ли-
ках» (сбор ник «Че ло ве ку и че ло ве че ству»). Там ге рой, раз мы шляя, 
нео жи дан но при зна ет ся: «Рожденныйсдушойиконоборца, всег-
да вос при ни мая ли ки как неч то про тив ное смы слу и ду ху на шей 
жи зни, сле до ва те ль но, гре шное и не по зво ли мое, я в то же вре мя 
лю блю их глу бо ко и не из ле чи мо. Эта лю бо вь к из ва ян но му или 
из о бра жен но му ки стью ли ку жи вет во мне ря дом с врожденной
страстьюиконоборца. <…> В этот мо мент и в этом ме сте во мне 
по бе жда ет по клон ник ли ков, мо жет бы ть имен но по то му, что я ви-
жу взо ром и ощущаю па ль ца ми их хруп ко сть и пре хо дя щ е сть» [4, 
с. 257] И мо жно пред по ло жи ть, что всю жи знь в серд це пи са те ля 
так же бо рол ся ико но бо рец и по клон ник ли ков, хо тя, во змо жно, и 
не в бу ква ль ном смы сле. Что по бе ди ло в его серд це, к ка ким вы-
во дам при шел он в кон це жи зни и что смог отве ти ть пе ред Бо же-
ствен ным пре сто лом, мы мо жем то ль ко до га ды ва ть ся.

Ин те ре сно, что один текст Иво Ан дри ча вклю чен в «Ан то ло-
гию серб ских мо литв XI II – XX вв» Ёва на Пе й чи ча [см.: 5]. Это 
вы дер жки из его «Ex Pon to», пер вой кни ги сти хо тво ре ний в про зе. 
В при ве ден ных стро ках ли ри че ский ге рой об ра щ а ет ся к Бо гу – как 
То му, Кто зна ет все об этом ми ре – ин те ре су я сь, по че му Го спо дь 
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на де лил его серд цем, ко то рое по сто ян но вле кут да ль ние до ро ги, 
не из ве дан ные кра со ты. Он му чит ся из-за сво ей тя ги к ро ско ши, к 
на сла жде нию, веч ным из ме не ни ям в жи зни, и в от ча я нии об ра щ-
а ет ся к Бо гу, об на жая свою ко ле блю щ у ю ся ду шу. Мо жет, это по-
мо жет ге рою спра ви ть ся со все ми жи знен ны ми про ти во ре чи я ми, 
пе ри пе ти я ми?

Стре мле ние к Бо гу для не го – это стре мле ние к ус то й чи во му 
по ло же нию, к ста би ль но сти, ко то рой, впро чем, и не су щ е ству ет, 
ибо, по Ан дри чу, дви же ние веч но, а по иск и ко ле ба ния не из бе жны. 
Че ло век в сво ей жи зни по сто ян но ищет Бо га, на хо дит и од но вре-
мен но те ря ет. По э то му Бог за ни ма ет цен тра ль ное ме сто в ан дри-
чев ском «Ex Pon to», и это за ко но мер но, т.к. эти сти хо тво ре ния в 
про зе по свя щ е ны про бле мам бы тия, че ло ве ка, его ме ста в ми ре и 
во Все лен ной.

На осно ва нии все го это го ге роя Ан дри ча мо жно срав ни ть со 
свя тым Ав гу сти ном, ко то рый счи тал, что сом не ния и вну трен ние 
про ти во ре чия, ка са ю щ и е ся ве ры в Бо га, не про сто не гре хов ны, но 
и, бо лее то го, по ле зны в ду хов ном со вер шен ство ва нии, при бли же-
нии к бо же ствен ной Исти не. 

4
При всем ука зан ном опре де ля ю щ ее зна че ние име ет то, как эт-

но кон фес си о на ль ные ори ен ти ры вос при ни ма ют ся «извне», с по-
зи ций раз де лив ших ся ли те ра тур СФРЮ.

В серб ской ли те ра тур ной кри ти ке от но ше ние к Ан дри чу, как 
пра ви ло, по ло жи те ль ное: его счи та ют серб ским пи са те лем, гор до-
стью на ции. А вот со сто ро ны хор ва тов и бо сни й цев это не так.

В це лом, хор ват ские кри ти ки на зы ва ть Иво Ан дри ча «сво им» 
не стре мят ся. Ан дри ча се й час не вклю ча ют да же в са мые круп ные 
ан то ло гии хор ват ской по э зии, хо тя из вест но, что его пер вые сти хо-
тво ре ния уви де ли свет имен но в Хор ва тии. Не ко то рые осо бен но-
сти вос при я тия это го пи са те ля за да ны и сле ду ю щ им: Иосиф Броз 
Ти то, хор ват по на ци о на ль но сти, в свое вре мя счи тал, что при су-
жде ние Но бе лев ской пре мии Ан дри чу – не спра ве дли во сть по от-
но ше нию к хорватуКр ле же.

Иван Ло вре но вич, бо сни й ский жур на лист и пи са те ль, ро жден-
ный в Хор ва тии, объ я сня ет это спе ци фи кой хор ват ской ли те ра ту-
ры, а имен но – труд но стя ми с иден ти фи ка ци ей соб ствен ных цен-
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но стей, при во дя щ и ми к то му, что во зни ка ют про бле мы ин те гра ции 
вну трен ней. Отре ка я сь от ча сти сво е го на сле дия, хор ва ты де мон-
стри ру ют не у ве рен но сть от но си те ль но то го, что им при на дле жит, 
а что не при на дле жит. 

Соб ствен но, твор че ство Иво Ан дри ча бы ло вы черк ну то из до-
сто я ния хор ват ской ли те ра ту ры по при чи нам, не име ю щ им ни ка-
ко го от но ше ния соб ствен но к ис кус ству. То, что он жил в Бел гра де, 
пи сал на «эка ви це», дер жал ся по зи ций юго сла вян ско го един ства, 
от ка зал ся от вклю че ния сво их сти хов в хор ват скую ан то ло гию – 
все это об сто я те ль ства ис клю чи те ль но исто ри че ско го, по ли ти че-
ско го, со ци а ль но го, гра ждан ствен но-мо ра ль но го ха рак те ра. И они 
ма ло го во рят о на ци о на ль ной при ро де его твор че ства, о ду хов ных 
осно вах, на ко то рых фор ми ро ва ло сь ми ро по ни ма ние [27, с. 207-
208]. 

С дру гой сто ро ны, мо жно на блю да ть и то, как но вый ге о по ли-
ти че ский «по ря док» в Евро пе, а так же обу сло влен ное им утвер-
жде ние не за ви си мо го Хор ват ско го го су дар ства, соб ствен ной ку ль-
ту ры при во дят к то му, что Ан дри ча опя ть на чи на ют вос при ни ма ть 
как сво е го пи са те ля.

Бо сни й ские ли те ра ту ро ве ды пи са ли и пи шут об Ан дри че до-
ста точ но мно го – по пре и му щ е ству под тем углом зре ния, что на 
мне ния бо сни й цев о пи са те ле яко бы вли я ет его лич ная по зи ция 
по от но ше нию к ту рец ко му эта пу бо сни й ской ис то рии, от че тли во 
вы ра зив ша я ся в опре де ле ни ях ти па «пя ти ве ко вое «на вод не ние», 
«раз де ля ю щ ая сте на», «груз, ощущающийся и в да ле ком бу ду щ ем» 
и «при во дя щ ий к раз ру ше нию обы ча ев и де гра да ции во всех от-
но ше ни ях»... Есте ствен но, это вы зы ва ет не до во ль ство ны не шних 
бо сни й ских иде о ло гов [см.: 20, с. 178]. Кри ти ке под вер га ют ся и 
опре де лен ные мо ти вы твор че ства Ан дри ча – к при ме ру, де та ль-
ное опи са ние на си лий ту рок над бо сни й ски ми сер ба ми. При чем на 
осно ва нии это го де ла ют ся сле ду ю щ ие вы во ды: ко ль Ан дрич кри-
ти ко вал по след ствия ту рец кой вла сти в Бо снии, то зна чит, и ислам-
скую ку ль ту ру. Хо тя ло ги ки зде сь ма ло: кри ти ка вла сти Осман ской 
им пе рии – это ли шь кри ти ка тех по след ствий, ко то рые име ли ме-
сто в Бо снии в ре зу ль та те на ло же ния ислам ской ку ль ту ры на ис-
кон но хри сти ан ское со зна ние бо сни й цев.

По мне нию об ли чи те ль но на стро ен ных бо сни й цев, во пло щ е-
ние идей Ан дри ча – в со вре мен ной ис то рии Бо снии, в гра ждан ской 
во й не: «На Иво Ан дри че, имен но из-за его про из ве де ний, ле жит 
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бо ль шая ответ ствен но сть, мо жет, да же еще бо ль шая, чем на са мих 
ре а ли за то рах про ек та «Ве ли кая Сер бия»… Был бы он жив, мы бы, 
ве ро ят но, кон ста ти ро ва ли его ответ ствен но сть за пре сту пле ния в 
Бо снии, за все ужа сы ко то рые вы па ли на до лю бо сни й ско го на ро-
да…» [23, с. 223]. А в по доб ных объ я сне ни ях ло ги чен и та кой по-
во рот: Но бе лев ской пре ми ей общ е ствен но сть «от ме ти ла» за слу ги 
это го пи са те ля в рас про стра не нии и утвер жде нии стра шной иде о-
ло гии. Пе ча ль но, что не при я тие Ан дри ча до хо ди ло и до то го, что 
на од ном из съ е здов, по свя щ ен ном его твор че ству, под ни мал ся во-
прос пе ре и ме но ва ния ули цы, на зван ной в его че сть в го ро де Ту зла 
[см.: 23, с. 222].

По че му же бо сни й цы, имен но «муслимани», или сла вя не-му су-
ль ма не, так бо ле знен но вос при ни ма ют Ан дри ча и его идеи? Один 
из ис сле до ва те лей, Н. Ибра хи мо вич, утвер жда ет: так на не ко то рые 
уров ни со зна ния жи те лей по вли я ли ужа сы бо сни й ской де й стви те-
ль но сти – и «па ни че ская, са мо у нич то жа ю щ ая, бе зыс ход ная ак тив-
но сть этих уров ней со зна ния» вы зы ва ет по доб ное по от но ше нию 
к твор че ству Ан дри ча [см.: 23, с. 225].

Не ль зя отри ца ть, что все эти ли те ра тур ные взгля ды те сно свя-
за ны с иде о ло ги ей, а зна чит, и с по ли ти кой. В по след нее вре мя 
про из ве де ния Ан дри ча ста ли рас сма три ва ть как мо щ ное ору жие 
иде о ло гии евро цен три зма, про во згла ша ю щ ей пре вос ход ство евро-
пе й ских на ро дов над дру ги ми. Со о твет ствен но, ори ен та ли сти ка в 
её за пад ной ре а ли за ции пред ста вля ет со бой, по сло вам Э. Ду ра-
ко ви ча, мир ную аль тер на ти ву кре сто вым по хо дам [см.: 25, с. 245-
248]. Иде о ло гия евро цен три зма мо жет вли я ть на со зна ние масс по-
сред ством ис кус ства. Из-за это го не га тив но на стро ен ные про тив 
Ан дри ча бо сни й цы в его про из ве де ни ях ви дят бо ль шую опа сно-
сть. 

Идут ди скус сии о том, на ско ль ко хо ро шо Иво Ан дрич знал 
бо сни й скую ис то рию, спе ци фи ку ду хов ной жи зни это го ре ги о на. 
Пи са те ля об ви ня ют в том, что он был не до ста точ но ком пе тен тен 
в во про сах исла ма, и по э то му мо де ли ру е мая им ху до же ствен ная 
ре а ль но сть не сов па да ла с тем, что му су ль ма не ожи да ли уви де-
ть. Тем не ме нее, это утвер жде ние пред ста вля ет ся нам ло жным. 
Во вся ком слу чае, Ми ро люб Ев тич, убе ди те ль но до ка зы ва ет, что 
Ан дрич в во про сах ислам ской ку ль ту ры имел отлич ные по зна ния 
[см.: 15].
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Вы со кая оцен ка твор че ства то го или ино го пи са те ля – за лог 
из у че ния его про из ве де ний в шко ль ной про грам ме. У де тей шко ль-
но го во зра ста нет сло жив ше го ся под хо да; сле до ва те ль но, они впи-
ты ва ют все, что ав то ри тет ны ми лю дь ми пред ста вля ет ся цен ным. 
Де тям, да и бо ль шин ству взро слых не под го то влен ных чи та те лей, 
труд но на й ти гра ни цу ме жду ис кус ством и ре а ль но стью. Так что 
при ну ди те ль ная иде о ло ги за ция оста вля ет не из гла ди мый след в со-
зна нии. 

Хо ро шо из у чив ме ха ни змы, при су щ ие му су ль ман ско му общ е-
ству, Иво Ан дрич смог по-сво е му пред ска за ть те со бы тия, ко то рые 
про и зо шли уже по сле его смер ти. Ми ро люб Ев тич на осно ве дог-
ма ти ки исла ма до ка зы ва ет, что эта ре ли гия бу ква ль но не мо жет су-
щ е ство ва ть вне му су ль ман ско го го су дар ства. Те сную свя зь жи зни 
ве ру ю щ е го с го су дар ством мо жно про сле ди ть на при ме ре то го, как 
Али-ход жа (ге рой ро ма на «Мост на Дри не») ре а ги ро вал на сме ну 
вла сти. А ве дь это те сно со от но сит ся с про и зо шед шим в со зна нии 
бо сни й цев к кон цу ХХ ве ка [см.: 15, с. 47]. Пред чув ствие гря ду-
щ их со бы тий про сле жи ва ет ся и в рас ска зе «Пи сь мо 1920 го да»…

Име ют ли пра во бо сни й цы об ви ня ть пи са те ля, по свя тив ше-
го их ро ди не зна чи те ль ную ча сть сво е го твор че ства, в том, что он 
спро во ци ро вал все бе ды этой зе мли? Не луч ше ли при зна ть, что 
Иво Ан дрич про сто ока зал ся да ль но вид нее их и смог уви де ть то 
клю че вое, спе ци фи че ское, что пре до пре де ли ло да ль не й ший ход 
раз ви тия со бы тий? Ско рее все го, про бле ма все го ли шь в том, что 
пи са те ль ду мал не так, как ду ма ют они, и это вы зы ва ет нео до бре-
ние.

По ка за те ль но, что от но ше ние к это му пи са те лю на чи на ло ме-
ня ть ся па рал ле ль но с раз ви ти ем со бы тий в стра не. Ил лю стра ци ей 
это го мо жет слу жи ть сим по зи ум, по свя щ ен ный его твор че ству в 
1992 го ду (Бам берг, Гер ма ния). На нем под ни ма ли сь раз лич ные во-
про сы. В том чи сле и про бле ма серб ско го на ци о на ли зма в Ко со во 
– вер нее, то, как Ан дрич в сво ей дис сер та ции из ло жил основ ные 
по ло же ния это го на ци о на ли зма. И он в до кла де Ели за бет фон Эрд-
ман-Пан чич пред ста ет од ним из агрес сив но на стро ен ных сер бов, 
дви жи мых иде я ми не на ви сти к со сед ним на ро дам [см.: 9, с. 213-
214]. Впро чем, на сим по зи у ме зву ча ли и до кла ды о том, что Ан-
дрич при зы вал к тер пи мо сти и то ле рант но сти, ис сле до вал во про-
сы вла сти, ко то рые так или ина че пе ре кли ка ют ся с тра ги че ски ми 
со бы ти я ми то го вре ме ни [см.: 9]. 
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Про хо дят го ды. По сте пен но си ту а ция в стра не «ус по ка и ва ет-
ся». Но сгла жи ва ют ся ли про ти во ре чия в вос при я тии Ан дри ча сла-
вя на ми-му су ль ма на ми?

5
Иво Ан дрич, пи са те ль, жив ший и тво рив ший в эпо ху го су дар-

ства Юго сла вии, по жа луй, так нав сег да и оста нет ся юго слав ским 
пи са те лем. Да же не смо тря на то, что по ли ти че ская кар та ми ра дав-
но об хо дит ся без это го на зва ния. Ушел в ис то рию и тот пе ри од, 
ког да пред ста ви те ли го су дарств-на след ниц Фе де ра тив ной Ре спу-
бли ки Юго сла вия пы та ли сь до ка за ть, что имен но их ли те ра тур ная 
тра ди ция вскор ми ла бу ду щ е го ге ния. Но сто ит ли «де ли ть» Ан дри-
ча, если он сам в свое вре мя это го не сде лал? 

Для про из ве де ний Иво Ан дри ча ха рак тер но стре мле ние осмы-
сли ть со вре мен но сть в све те ис то рии, су дь бу че ло ве ка в веч ных 
ка те го ри ях, опи ра я сь на древ ние пред ста вле ния, ми фы, прит чи, 
ле ген ды не на как вспо мо га те ль ные сред ства, а как ва жне й шую 
осно ву ху до же ствен ной кар ти ны ми ры. Да, он ху до же ствен но ис-
сле до вал, как со че та ют ся ми ро воз зре ния двух ци ви ли за ций – за-
пад ной и во сточ ной, при чем во сток то же диф фе рен ци ро вал. 

С на ци о на ль ным у не го те сно свя за но ре ли ги о зное. Со зна ние 
са мо го Ан дри ча ско рее ате и стич но, хо тя на не ко то рых эта пах у не-
го по я влял ся и образ Бо га, сти хо тво ре ния в фор ме мо ли твы, ал-
лю зии на хри сти ан ское уче ние и др., что мо жет ха рак те ри зо ва ть 
его как ре ли ги о зно го че ло ве ка. Но это, на наш взгляд, все го ли шь 
по ис ки. От но ше ние к ре ли ги ям у Ан дри ча, ка то ли ка по кре щ е нию, 
до во ль но ров ное, по ско ль ку для не го ве ра – один из эт ни че ских 
при зна ков. 

Жи знь Иво Ан дри ча бы ла свя за на и с Бо сни ей, и с Хор ва ти ей, 
и с Сер би ей. 

Кри ти ки быв ших ре спу блик СФРЮ в за ви си мо сти от гла вен-
ству ю щ ей иде о ло гии мо гут его или об ви ня ть во всех смерт ных 
гре хах, или на о бо рот, во зно си ть в ранг ге роя. Но всё это сви де те-
ль ству ет ли шь о ко лос са ль ной си ле твор че ства, бла го да ря ко то рой 
Ан дрич «про дви га ет» свою иде о ло гию. 

Как квин тэс сен цию всех из у чен ных на ми мне ний хо те ло сь бы 
пред ста ви ть по зи цию Ман фре да Ени хе на, не мец ко го ис сле до ва те-
ля, рас сма три вав ше го Ан дри ча как «хор ва та из Бо снии, ко то рый 
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стал серб ским пи са те лем» [9, с. 214]. Да же в ре зу ль та те са мо го тщ-
а те ль но го ана ли за и дол гих ди скус сий труд но ре ши ть за пи са те ля, 
кто он по на ци о на ль но сти, в ка ко го Бо га ве рит. По жа луй, сто ит 
при слу ша ть ся к то му, что ска зал сам Иво Ан дрич, ког да его од на-
жды спро си ли, серб он или хор ват: «На зы ва й те ме ня, как хо ти те, 
то ль ко не «де ли те» [26, с. 291].
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ЕВРОПАИЕУ:ПОГЛЕДПОЛИТИЧАРА
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Pред на ма је још јед но де ло из пе ра Вац ла ва Кла у са – про фе со-
ра, еко но ми сте, по ли ти ча ра и ино стра ног чла на СА НУ. За Кла-

у са се мо же ре ћи да је је дан од рет ких по ли ти ча ра са ка рак те ром и 
кри тич ки ин те лек ту а лац ко ји се не пла ши да у до ба „де мо крат ске 
до са де“ за у зме чврст став у ве зи са ак ту ел ним пи та њи ма, чак и 
он да ка да га то до во ди у кон фликт са хор ским гла со ви ма ве ћи не. 
Књи га ЕвропаиЕУ пред ста вља из бор Кла у со вих го во ра и члан ка 
об ја вље них од 1993. до 2009. го ди не, из ре че них у ра зним при ли-
ка ма, у зе мљи и ино стран ству и об ја вље них у че шким и стра ним 
ча со пи си ма, у про те клих ше сна ест го ди на. То ком тог пе ри о да Кла-
ус је био пред сед ник Вла де, пред сед ник Пар ла мен та и пред сед ник 
Ре пу бли ке, али и опо зи ци о ни по ли ти чар на че лу Гра ђан ско-де мо-
крат ске пар ти је (ODS). У овом пе ри о ду до го ди ле су се зна чај не 
про ме не у Че шкој, али ова књи га та ко ђе по ка зу је да је мо гу ће би ти 
успе шан по ли ти чар у бур ним и не ста бил ним вре ме ни ма, а не ме-
ња ти сво је те мељ не ста во ве, не тр го ва ти на ци о нал ним ин те ре си-
ма, ни ти се по ви ја ти пред стра ним усло вља ва њи ма. Та ко се кроз 
књи гу мо же пра ти ти Кла у со ва по ли ти ка то ком про те клих ше сна-
ест го ди на. 

Те жи шна тач ка Кла у со ве књи ге је на пр вом ме сту ње гов евро-
ре а ли зам. Вац лав Кла ус ни је евро скеп тик иако га мно ги та ко на зи-
ва ју. Он по др жа ва европ ске ин те гра ци је и не сум ња у европ ски пут 
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сво је зе мље. „Де ли мо исте европ ске вред но сти као и на ши за пад-
ни су се ди и за јед но са њи ма ве ру је мо у зна че ње, зна чај и по зи ти-
ван ути цај про це са европ ске ин те гра ци је“ (стр. 35). Ме ђу тим, иако 
при хва та европ ску ин те гра ци ју Кла ус то ује ди ње ње не по сма тра 
као тех нич ко или ра зум ско већ као по ли тич ко пи та ње по во дом ко га 
мо гу по сто ја ти раз ли чи те иде је, ви зи је и пред ло зи о ко ји ма тре ба 
ди ску то ва ти. За то упо зо ра ва да на сто ја ње Че шке да по ста не чла ни-
ца Европ ске уни је не сме би ти пре тво ре но у хи сте ри чан по ли тич ки 
циљ, ко ме се мо ра жр тво ва ти све оста ло, без об зи ра на це ну.

Кла ус не ма по ве ре ња пре ма бри сел ској би ро кра ти ји (евро кра-
та ма ка ко их на зи ва) као ни пре ма ства ра њу европ ске фе де ра ли-
стич ке су пер др жа ве. Та ко ђе упо зо ра ва на раз ли ку из ме ђу Евро пе 
и европ ских ин сти ту ци ја као и  раз ли ку из ме ђу ин те гра ци је и уни-
фи ка ци је. Уки да ње пре пре ка и ба ри је ра ме ђу европ ским др жа ва ма 
је јед на ствар, а хо мо ге ни за ци ја не што са сма дру го. Он ин си сти ра 
на то ме да Европ ска уни ја ни је јед на ко Евро па, а кри тич ки при-
ступ ин те гра ци ја ма ве ћим до ка зом евро пеј ства не го сер вил но кла-
ња ње Бри се лу. „Твр ђа ва Евро па“ ко ја тре ба да бу де сна жни ја, ве ћа 
и ин те гри са ни ја са мо да би мо гла кон ку ри са ти Аме ри ци и Ази ји у 
бор би за до ми на ци ју ни је Кла у сов иде ал. Са ма европ ска ин те гра-
ци ја не би тре ба ла да по ста не циљ по се би или за ме ни дру ге ци-
ље ве. За то аутор твр ди да Че шка, ако тре ба да по ста не део Евро пе, 
она то мо ра да по ста не као са мо свој на по ли тич ка це ли на. Као и за 
То ма ша Ма са ри ка за Кла у са је Евро па је дин ство у раз ли ка ма, и то 
је дин ство ко је не зах те ва уни фи ка ци ју. Евро па тра жи хар мо ни ју 
из ме ђу ауто но ми сти чих и цен тра ли стич ких си ла.

На тој ли ни ји Клас на ви ше ме ста по ста вља ма ње или ви ше 
не при јат на пи та ња ве за на за ин сти ту ци је Европ ске уни је и ње ну 
по ли ти ку. Он зах те ва ин сти ту ци је ко је по ве ћа ва ју сло бо ду љу ди 
ко ји жи ве у Евро пи, а не ко је же ле да ру ко во де или кон тро ли шу и 
на ме ћу сво је ви зи је и вред но сти од но сно на ме ћу соп стве не пар ти-
ку лар не ин те ре се за не ма ру ју ћи оп ште. 

Ин те ре сант но је да је Кла ус још 1995. упо зо ра вао да ни су ис-
пу ње ни усло ви за ства ра ње европ ске мо не тар не уни је, да Евро па 
ни је оп ти мал на мо не тар на зо на, те да не га тив не стра не ства ра ња 
мо не тар не уни је уве ли ко пре ва зи ла зе оне по зи тив не. Про роч ки 
зву че Кла у со ве ре чи „Бу ду ћи да Уни ја не ће би ти спрем на да до-
зво ли би ло ка кве ван ред не ком пли ка ци је (ра ди је и не ко ри стим реч 



стр:393-398.

- 395 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

бан крот) јед ног од сво јих чла но ва, до ћи ће до да љег ра ста со ли дар-
ног ка рак те ра Уни је. За хва љу ју ћи то ме, би ће сни же на ауто но ми ја 
на ци о нал не фи скал не по ли ти ке, пу но моћ по је ди них зе ма ља у од-
лу чи ва њу, а на кра ју кра је ва и на ци о нал не по ли ти ке уоп ште“ (стр. 
85). Ње му је ја сно да успе шне мо не тар не уни је не ма без фи скал ног 
фе де ра ли зма, као и да фи скал на уни ја не мо же функ ци о ни са ти без 
по ли тич ке уни је, али и да та ква по ли ти ка угро жа ва су ве ре ност др-
жа ва чла ни ца ЕУ. Све то је са сма ле ги тим но, али је по треб но то 
отво ре но ре ћи.

Ова кав Кла у сов став ве зан за Европ ску уни ју про из ла зи из ње-
го вог до след ног за ла га ња за кла сич ни ли бе ра ли зам. Он сам при-
зна је свој дуг ли бе рал ној те о ри ји, бли скост та че ри зму и бри тан-
ском кон зер ва ти ви зму. У том сми слу Кла ус је про тив ник сва ког 
па тер на ли зма, цен ра ли зма и би ро кра ти за ци је, без об зи ра да ли је 
реч о ко му ни стич ким ди рек ти ва ма или о ин тер вен ци о ни стич кој 
по ли ти ци из Бри се ла. Он ста вља на гла сак на це ло ви тост, отво ре-
ност и све свет ски ка рак тер еко ном ских про це са, ве ру у тр жи ште, 
а не у др жа ву. Та ко се на ме ти ње го ве кри ти ке на ла зе бри сел ске 
би ро крат ске ма ни пу ла ци је, као и сна жне ло би гру пе ко је на но се 
ште ту со ци јал ном до бру. По Кла у со вом ми шље њу успех европ ског 
про јек та за ви си од сте пе на у ко ме ће се др жа ти кла сич них ли бе-
рал них на че ла. У исто вре ме за бри нут је због де фи ци та де мо кра ти-
је у Уни ји, евро ми си о нар ства и по ку ша ја да се по ли тич ки про јек-
ти оства ре из о ко ла за о би ла же њем де мо крат ске ди ску си је и са мих 
гра ђа на. Ви ше сло бод не ин те гра ци је, до бро вољ не и спон та не ак-
тив но сти, а ма ње би ро крат ског ин же ње рин га, кон струк ти ви зма и 
ства ра ња те шње уни је „од о зго“. У Кла у со вој кри ти ци ни шта бо ље 
ни су про шле ни кр хо ти не бре тон вуд ског си сте ма, ММФ и Свет ска 
бан ка, ко је по ње го вом ми шље њу тре ба уки ну ти.

Та ко ђе, ли бе рал Кла ус не ште ди ни ле ви чар ске ин те лек ту ал це 
у њи хо вој по тра зи за ме шо ви тим си сте ми ма, „тре ћим пу те ви ма“, 
но ва тор ским иде ја ма „не по ли тич ке по ли ти ке“ и те жња ма ка пре-
вла сти „про све ће них“ ин те лек ту а ла ца. Ови удар ци че сто су би ли 
на ме ње ни ње го вом че шком кон ку рен ту Вац ла ву Ха ве лу, али и без-
и деј ним европ ским ин те лек ту ал ци ма и њи хо вим „су ро гат про гра-
ми ма“. Ком би но ва ње ко смо по лит ског ин те лек ту а ли зма, по вр шног 
ан ти на ци о на ли зма, ло ше еко но ми је и рђа вог чи та ња исто ри је уз 
ам би ци о зни ан ти а ме ри ка ни зам, Кла ус не сма тра аутен тич ним и 
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вред ним про гра мом. Иде о ло ги ја „кра ја иде о ло ги ја“ под ма ском 
„људ ских пра ва“ ко ја за там њу ју људ ске сло бо де до во ди до пре вла-
сти би ро кра та и по ли ти ча ра над гра ђа ни ма. Кла ус има до вољ но 
хра бро сти да при ме ти да у да на шњој Евро пи, они ко ји се усу де да 
по ле ми шу са до ми нант ном иде о ло ги јом псе у до мо ра ли шу ће по ли-
тич ке ко рект но сти би ва ју ети ке ти ра ни као екс тре ми сти и фун да-
мен та ли сти.

По ред кла сич ног ли бе ра ли зма Кла ус на сто ји да афир ми ше 
вред но сти на ци о нал ног иден ти та и бор бе за на ци о нал не ин те ре-
се. За ње га је на ци о нал ни осе ћај још увек ле ги тим но осе ћа ње, а 
бор ба за очу ва ње на ци о нал них спе ци фич но сти, свог соп стве ног 
„ја“, је дан од основ них за да та ка по ли ти ке. Европ ски осе ћај не тре-
ба да бу де над ре ђен на ци о нал ном осе ћа ју. Кла у са пла ши кон цепт 
ма стрихтског „Ein top fa“ – тог европ ског лон ца за то пље ње. Иза хи-
сте рич не бор бе про тив на род ног на ци о на ли зма Кла ус уоча ва ве-
штач ки, би ро крат ски су пер на ци о на ли зам ко ји се у Уни ји ства ра 
од о зго. За ње га је као и за Та че ро ву при род на је ди ни ца са мо о пре-
де ље ња и са мо о де тер ми на ци је упра во на ци о нал на др жа ва. Она је 
је ди ни мо гу ћи оквир за де мо кра ти ју, без ко га ра сту мо гућ но сти за 
не де мо крат ску и нео д го вор ну по ли ти ку ква зи ко смо по лит ских, ин-
те лек ту ал них ели та ко је се по на ша ју као екс клу зив ни за ступ ни ци 
ра зу ма и про гре са. По врх то га не ма ни чег ло шег у при род ној ло-
јал но сти соп стве ном на ро ду и осе ћа њу на ци о нал ног иден ти те та. 
Пи та ње че шког по ло жа ја у Евро пи је пи та ње њи хо вог др жав ног и 
на ци о нал ног иден ти те та. У том сми слу, за да так свих пост ко му ни-
стич ких др жа ва је да по но во про на ђу свој иден ти тет, али и да га 
од мах не из гу бе на пу ту у Евро пу.

За то Кла ус же ли очу ва ње на ци о нал не др жа ве, а не ње ну дез-
ин те гра ци ју кроз уну тра шњу ре ги о на ли за ци ју и европ ску фе де-
ра ли за ци ју. Он при ме ћу је да су они ко ји на уну тра шњем пла ну 
зах те ва ју ре ги о на ли за ци ју исти они ко ји се ра ду ју кан то ни за ци ји 
Евро пе. Тај про цес оце њу је као но ми нал ну ин те гра ци ју и ре ал ну 
дез ин те гра ци ју, а ду бо ко га по тре са пад ауто ри те та и од го вор но сти 
на ци је од но сно др жа ве. Због то га Кла ус по др жа ва иде ју ви ше бр-
зин ске Евро пе од но сно Евро пе кон цен трич них кру го ва, јер се на 
тај на чин ле ги ти ми зу ју раз ли чи та схва та ња Евро пе као и европ-
ских ин те гра ци ја уме сто на сил ног гу ра ња у уни фи ка ци ју.
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Ка ко се шти те на ци о нал ни ин те ре си сам Кла ус је по ка зао на 
пи та њу су дет ских Не ма ца и њи хо вих зах те ва пре ма Че шкој. Упра-
во је он ус пео да из деј ству је од ба ци ва ње зах те ва ба вар ске ЦСУ и 
ње ног та да шњег во ђе Ед мун да Штој бе ра за ре ви зи јом од лу ка Пос-
дам ске кон фе рен ци је ко ји ма је не мач ка ма њи на исе ље на из Че-
хо сло вач ке на кон Дру гог свет ског ра та и Бе не шо вих де кре та, на 
осно ву ко јих је тој ма њи ни кон фи ско ва на имо ви на. 

Вац лав Кла ус зах те ва очу ва ње на ци о нал ног ин те гри те та и не-
го ду је због аро ган ци је, ту тор ског и по ни жа ва ју ћег од но са евро кра-
та пре ма ње го вој зе мљи, ко ји сма тра не до пу сти вим. 

Срп ском чи та о цу ће сва ка ко нај ин те ре сант ни ји део књи ге би-
ти онај ко ји је од но си на 1999. го ди ну и НА ТО агре си ју на СР Ју го-
сла ви ју. Кла ус се по овом пи та њу по ка зао као од ва жан по ли ти чар 
и срп ски при ја тељ иако је ње го ва др жа ва би ла у то вре ме чла ни ца 
НА ТО пак та. Иако ни је имао сим па ти је пре ма Ми ло ше ви ћу и ње-
го вој по ли ти ци, Кла ус је био про тив ник бом бар до ва ња. Он ста је на 
по зи ци ју да са мо упор ни пре го во ри мо гу до ве сти до не ког сми сле-
ног ре ше ња. Ње му је та ко ђе ја сно да бом бар до ва ње не спре ча ва ху-
ма ни тар ну ка та стро фу не го је уве ћа ва. И овом при ли ком Кла ус је 
под се тио на ли це мер ство за го вор ни ка „ле ви чар ског ра та“ – ка ко он 
на зи ва НА ТО бом бар до ва ње. „Они ко ји на пад на Ју го сла ви ју без 
раз ми шља ња бра не и ко ји за ступ ни ке дру га чи јег гле ди шта оп ту-
жу ју за не ло јал ност пре ма НА ТО-у ни су са мо тра гич но нео д го вор-
ни пре ма ин те ре си ма сво је зе мље, не го се би про тив ре че и ‘идеј но’. 
То су, углав ном, упра во они ко ји у дру гим при ли ка ма та ко гла сно 
за сту па ју схва та ња ‘ма њин ских’ чла но ва сво јих за јед ни ца. Са да то 
за бо ра вља ју“ (стр. 229). При том, тре ба има ти у ви ду да Кла ус не 
до во ди у пи та ње по сто ја ње НА ТО-а. На про тив он је за ин те ре со ван 
за ње гов по ста нак, али у бом ба ро до ва њу ви ди ри зик за Али јан су и 
њен пре стиж. 

ЕвропаиЕУ:Погледполитичараипогледекономисте де ло је 
јед ног до след ног по ли ти ча ра ко ји не у ви је но из но си сво је ста во ве. 
Она је та ко ђе и до каз да др жав на по ли ти ка не мо ра би ти праг ма-
тич на, еклек тич ка, су во пар на и пре пу на оп штих ме ста – јед ном 
реч ју без и деј на. Са свим је мо гу ће да успе шан по ли ти чар бу де чо-
век од ин те гри те та, из у зе тан ин те лек ту а лац у си ви лу осред њих 
апа рат чи ка, и опет до вољ но хра бар да по ста ви и нај те жа пи та ња 
чак и он да ка да већ и са мо по ста вља ње пи та ња до во ди до на па да 
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и ети ке ти ра ња. У том сми слу Кла ус са ве ту је ана ли тич ност, опре-
зност, озбиљ ност, те мељ ност и ево лу тив ност у по ли ти ци без по-
мам ног са мо жр тво ва ња за рад не из ве сних уто пи ја. Ова кви са ве ти 
мо гу би ти од ко ри сти ка ко срп ској по ли тич кој ели ти, та ко и це ло-
куп ној јав но сти. 

 Овај рад је примљен 26. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.



УДК: 
327(497.1)„1918/1992“(049.3)

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIV) XI, vol=33
Бр. 3 / 2012.

стр. 399-402.

- 399 -

  

- 399 -

БиљанаЈаковљевић

СПОЉНАПОЛИТИКА–ПРВЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ(1918-1941)ИДРУГЕ

ЈУГОСЛАВИЈЕ(1945-1992)

Др Ми о драг Д. Пе рић: Спољ на по ли ти ка – пр ве  
Ју го сла ви је (1918-1941) и дру ге Ју го сла ви је (1945-

1992), Пе тро вац на Мла ви 2012.

Kњи га проф. др. Ми о дра га Пе ри ћа о спољ ној по ли ти ци две Ју-
го сла ви је од 1918. до 1992. го ди не пред ста вља ва жан до при нос 

са гле да ва њу, пре све га, не мо гућ но сти оп стан ка оба „екс пе ри мен-
та“, пр ве тзв. Вер сај ске Ју го сла ви је и тзв. дру ге ко му ни стич ке или 
Ти то ве Ју го сла ви је. Аутор је у на ве де ном де лу спо ме нуо све бит не, 
све ре ле вант не до га ђа је ко ји су бит ни за спољ ну по ли ти ку др жа ве 
Ју го сла ви је. Уоч љи во је оно чи ме аутор за по чи ње и за кљу ча ва свој 
рад, а то је, да је све оно што је ру ши ло и пр ву и дру гу Ју го сла ви ју, 
ја че од оно га што је гра ди ло и пр ву и дру гу Ју го сла ви ју. На по чет-
ку аутор пи ше: „Ка да је ство ре на  Ју го сла ви ја 1918. го ди не ни ко од 
уну тра шњих чи ни ла ца ко ји су ство ри ли ту др жа ву, а ко је су из не-
дри ли са ми ју го сло вен ски на ро ди, ни је мо гао да пред ви ди суд би ну 
Ју го сла ви је. Та др жа ва ни је до жи ве ла да обе ле жи 100 - го ди шњи цу 
сво га по сто ја ња. Глав ни ме ђу за ви сни узро ци дез ин те гра ци је и не-
стан ка не ка да шње др жа ве – Ју го сла ви је са по ли тич ке кар те др жа ва 
би ли су: су ко би уну тра шњих по ли тич ких чи ни ла ца и ме ђу соб ни 
ра то ви ју го сло вен ских на ро да, као и те жња по ли тич ких ели та и 
ју го сло вен ских на ро да у не ка да шњим ре пу бли ка ма ју го сло вен ске 
др жа ве да ство ре сво је са мо стал не др жа ве.“

Пр ви део књи ге ко ји се од но си на спољ ну по ли ти ку Кра ље ви-
не Ју го сла ви је од 1918. до 1941. го ди не аутор де ли на два пе ри о да: 
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пр ви  од 1918. до Мар сеј ског атен та та и уби ства кра ља Алек сан дра 
ок то бра 1934. и дру ги пе ри од  од Мар сеј ског атен та та па до април-
ског сло ма Ју го сла ви је 1941. го ди не. Дру ги ауто ри су нај че шће 
узи ма ли пе ри од два де се тих и пе ри од три де се тих го ди на у спољ ној 
по ли ти ци пр ве Ју го сла ви је.

У пр вом пе ри о ду Ју го сла ви ја се др жа ла стро го Вер сај ских 
прин ци па и ми ров ног уго во ра са по ра же ним др жа ва ма. Аутор за-
кљу чу је да „Уоп ште оце њу ју ћи, спољ на по ли ти ка пр ве Ју го сла ви је 
до Мар сељ ског атен та та би ла је успе шна спољ на по ли ти ка“. Спољ-
на по ли ти ка се, пре све га осла ња ла, на тра ди ци о нал не са ве зни ке 
из Свет ског ра та, Фран цу ску и Ве ли ку Бри та ни ју. Не при ја тељ ска 
еми гра ци ја (ВМРО и дру ги) би ли су сла би да сру ше Ју го сла ви ју.

Ма ла Ан тан та би ла је јед на од глав них по лу га спољ не по ли-
ти ке Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца; а др жа ве чла ни це Ма-
ле Ан тан те „во ди ле су ак тив ну бор бу про тив ре ван ши стич ких и 
ре ви зи о ни стич ких на ср та ја сво јих су се да“ - пи ше Пе рић. Аутор 
на во ди чи тав низ до га ђа ја бит них за спољ ну по ли ти ку до 1934. го-
ди не.  Вер сај ски си стем ко лек тив не без бед но сти се по чео ру ши ти 
пре 1934. го ди не. 

Спољ на по ли ти ка и ње ни вер сај ски прин ци пи се бит но ме ња ју 
до ла ском на власт Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, та да је за по че ла пре-
крет ни ца у ју го сло вен ској спољ ној по ли ти ци. Сто ја ди но вић је ве-
зао ин те ре се спољ не по ли ти ке са ин те ре си ма при вре де. Аутор је 
на зи ва „про фа ши стич ком“ са чи ме се мно ги не би сло жи ли. Ма ла 
Ан тан та и Бал кан ски Пакт ство рен 1934. ни су мо гли би ти га рант 
без бед но сти Ју го сла ви је.

Пе ри од од па да Ми ла на Сто ја ди ни ви ћа фе бру а ра 1939. па до 
апри ла 1941., је сте пе ри од лу та ња у спољ ној по ли ти ци. Та ко аутор 
на во ди: „Но ва вла да Кра ље ви не Ју го сла ви је на че лу са ге не ра лом 
Ду ша ном Си мо ви ћем ни је по ни шти ла про то кол о при сту па њу Ју-
го сла ви је Трој ном Пак ту и во ди ла је уз др жа ну спољ ну по ли ти ку 
пре ма Не мач кој и су сед ним др жа ва ма да би из бе гла рат.“ По ста вља 
се пи та ње у че му је прин цип спољ не по ли ти ке  по ста вљен вој ним 
уда ром 27. мар та 1941. 

Дру ги део књи ге (1945-1992) пи ше о по ли ти ци „ко му ни стич-
ке“, „со ци ја ли стич ке“, „Ти то ве“ Ју го сла ви је, ко ја је на ста ла на 
осно ва ма Дру гог свет ског ра та, од лу ка ма АВ НОЈ-а 1943. ка да је 
ус по ста вљен „без ме ђу на род ног при зна ња“ но ви су бје кат спољ не 
по ли ти ке. Аутор ис ти че пет пе ри о да. Пр ви је од 1945. до 1947, за-
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тим од 1948-1956, за тим од 1957-1967, па од 1968-1980, то јест до 
смр ти Јо си па Бро за Ти та и пе ри од до рас па да СФРЈ 1992. го ди не. 

Мо гло би се узе ти да аутор раз ма тра два пе ри о да: пе ри од ка да 
је спољ на по ли ти ка ин стру мент КПЈ (ка сни је СКЈ) ка да се во ди као 
ди рек ти ва пар ти је и пе ри од ка да се осло ба ђа ди рек ти ва пар ти је и 
по ста је про фе си ја, ве шти на.

По сле су ко ба са Ин фор мби ром 1948. го ди не, спољ на по ли ти ка  
Ју го сла ви је тра жи ве зе и са за па дом, осни ва се тзв. Ан кар ски уго-
вор са Грч ком и Тур ском. Бе о град ском и Мо сков ском де кла ра ци јом 
спољ на по ли ти ка до би ја но ве од но се са др жа ва ма тзв. ре ал-со ци-
ја ли зма, ко ја се за сни ва на не ме ша њу у уну тра шње ства ри. Ју го-
сла ви ја је у тим пе ри о ди ма пот пи сни ца чи та вог ни за де кла ра ци ја 
и кон вен ци ја ко ја се од но се на по што ва ње су ве ре ни те та и не за ви-
сно сти др жа ва. Са тим се че сто спо рио прин цип де ко ло ни за ци је 
ко ји је Ју го сла ви ја по др жа ва ла.

 Од но си са зе мља ма тре ћег све та, то јест, по ли ти ка не свр ста-
ва ња од 1961. и за тим од но си са Ује ди ње ним на ци ја ма и бри га за 
Европ ску без бед ност и са рад њу је су три основ на сту ба спољ не по-
ли ти ке дру ге Ју го сла ви је. До ми нант на и цен трал на лич ност спољ-
не по ли ти ке „ко му ни стич ке“ Ју го сла ви је је сте Јо сип Броз Ти то. 
Он је све ма ње ути цао на уну тра шњу си ту а ци ју а за др жао је од лу-
чу ју ћу уло гу у спољ ној по ли ти ци.  У тој по ли ти ци би ло је мно го 
дис кон ти ну и те та - Ју го сла ви ја је има ла до бре од но се са со ци ја ли-
стич ким ла ге ром, али је оштро осу ди ла вој ну ин тер вен ци ју у Че-
хо сло вач кој 1968. 

Аутор не пи ше о ка дров ској по ли ти ци у спољ ној по ли ти ци. 
Ис ти че: „Го ди не 1989. ство ре ни су усло ви за рас пад (раз би ја ње) 
СФРЈ“. Крај хлад ног ра та зна чио је де мо кра ти за ци ју и про ме ну по-
ли тич ког си сте ма ре ал со ци ја ли стич ких др жа ва али за Ју го сла ви ју 
то је зна чи ло рас пад. „Ре фор ма са ве зног пре ми је ра Ан те Мар ко ви-
ћа је би ла ре ал на шан са за успе шан оп ста нак Ју го сла ви је“. Али су 
За пад и САД хте ле да обо ре ко му ни зам и ни су по мо гле оп ста нак 
Ју го сла ви је. Од 1990. сва ка ре пу бли ка во ди сво ју спољ ну по ли ти-
ку. Сви на по ри да се очу ва Ју го сла ви ја су би ли не у спе шни. Аутор 
на во ди све бит не до га ђа је у том пе ри о ду, од Бри он ске и Ха шке 
кон фе рен ци је, до Ли са бон ског спо ра зу ма и Ку ти ље ро вог пла на. 
Ба дин те ро вим спо ра зу мом и при зна њем не за ви сно сти Сло ве ни је, 
Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не, 1992. пре ста ла је дру га Ју го сла-
ви је да по сто ји. 
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„Не у спе шна спољ на по ли ти ка СФРЈ у пост ти тов ском пе ри о-
ду, на ро чи то од 1990. до 1992. го ди не, би ла је од раз ме ђу за ви сних 
узро ка дез ин те гра ци је дру ге Ју го сла ви је“ исти фак то ри са мо сва ко 
у свом вре ме ну ра зо ри ли су и пр ву и дру гу Ју го сла ви ју. „Не у спе-
шна спољ на по ли ти ка дру ге Ју го сла ви је у пост ти тов ском пе ри о ду, 
углав ном од уво ђе ња ви ше пар тиј ског си сте ма у СФРЈ 1990. го ди-
не, је дан је од фак то ра ко ји је нај ви ше ути цао на рас пад СФРЈ“ 
пи ше на са мом кра ју аутор.

На ве де но де ло проф. др. Ми о дра га Пе ри ћа пре по ру чу је се као 
ли те ра ту ра на свим др жав ним и при ват ним фа кул те ти ма у Ср би-
ји, где се спољ на по ли ти ка из у ча ва као озби љан на уч ни фак тор са 
исто риј ским и са вре ме ним при ка зом.

 Овај рад је примљен 23. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.



  

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о 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 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

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 ме 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 чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. 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. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

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 – ћи ри лич но пи смо.

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 пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/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).

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). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре

са – smiljana.paunovic@ipsbgd.edu.rs



УПУТСТВО РЕЦЕНЗЕНТИМА
Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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