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Увод ник 

Обе ле жа ва мо сто го ди шњи цу од по чет ка Ве ли ког ра та. Број не 
су ма ни фе ста ци је, кон фе рен ци је и на уч ни ску по ви тим по во дом 
ор га ни зо ва ни  у Ср би ји  и  Ре пу бли ци Срп ској. Пу бли ко ва ни су 
вред ни збор ни ци ра до ва. За то је пот пу но оправ да но и оче ки ва но  
да и ре дак ци ја По ли тич ке ре ви је обе ле жи овај ју би леј. Те ма че-
твр тог бро ја на шег ча со пи са но си на зив Европ ске си ле и Ср би ја 
у ве ли ком ра ту. Сва ки од ових ра до ва је и са др жа јан и ак ту е лан. 
За сно ва ни су на исто риј ској гра ђи и из во ри ма, и сва ки ак ту е ли зу је 
исто риј ски про јек то ва ну ге о по ли тич ку кон стан ту у по ли ти ци ве-
ли ких си ла пре ма Ср би ји.  

У дру гом де лу  на ла зе се ра до ви ко ји се ба ве ло кал ном са мо у-
пра вом и де цен тра ли за ци јом. Ово су ве о ма ак ту ел не те ме и на њих 
та ко ђе скре ће мо ва шу па жњу.

По себ но ка да је реч о упо ре ђи ва њу ре ша ва ња ло кал них пи-
та ња и де цен тра ли за ци је у Ср би ји са прак сом дру гих европ ских 
др жа ва.

У ру бри ци Огле ди и сту ди је на ла зе се два уте ме ље на и ин спи-
ра тив на ра да, од ко јих је чла нак о по ре ђе њу Кри ма и Ко со ва у кон-
тек сту ме ђу на род ног јав ног пра ва (Д. Ми ро вић) за Ср би ју  и њен 
су ве ре ни тет и те ри то ри јал ну це ло ви тост по себ но ак ту е лан. 

Ко ри сти мо при ли ку да свим са рад ни ци ма и чи та о ци ма на шег 
углед ног ча со пи са по же ли мо до бро здра вље и сре ћу у Но вој 2015. 
го ди ни и на ста вак успе шне и пло до но сне са рад ње.  

При ло ге за пр ви број По ли тич ке ре ви је у 2015. го ди ни тре ба 
да по ша ље те до 20. ја ну а ра. 

Глав ни и од го вор ни уред ник
др Мом чи ло Су бо тић, на уч ни са вет ник 
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Са же так
УрадуауторинастоједапротумачеприликеуЕвро-
пиинаБалкануудеценијамакојесунаразмеђувекова
претходилеПрвомсветскомратуивременуњеговог
одвијањаиисхода.Каопочетниизавршниреперипе-
риодаукомесуакумулиранесупротностикојесудо-
веледосветскогсукоба,истакнутисуБерлинскикон-
грес1878.иСарајевскиатентатнааустроугарског
престолонаследника28.јуна1914.године.Испитујући
замршенудијалектикуодносаснагавеликихевропских
империјаињиховихсавезаипротивсавеза,ауториу
првиплананализе стављају положаји улогуКраље-
винеСрбије,тј.укупногсрпскогчиниоцаујужносло-
венским, балканским и европским приликама, али и
осталатринезаобилазнаактера:Аустроугарску(са
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ОСВРТ НА РАС ПАД ИМ ПЕ РИ ЈА ...Жи во јин Ђу рић, Ми лош Кне же вић

Немачкомупозадини),ТурскууопадањуиРусијуупо-
литичкој,социјалнојиреволуционарнојконфузији.
Кључниплананализејегеополитичкосаодношење,на-
рочитоаустроугарскогинемачкогширењана југои-
сток,ирускабалканскаполитикаподршкесловенским
иправославнимнародимауњиховимнапоримастица-
ња независности од два велика царства. Разлагање
инестанакАустроугарске,ТурскеиРускогЦарства
посматра се кроз дипломатске осцилације и бурну
деструкцијутрадиционалног империјалног и колони-
јалногпореткауЕвропи.Оцртавајућиконтуреприја-
тељскихисавезничкихсрпско/рускиходносапредПр-
висветскиратауториозначавајурускеставовепре-
мадругачијем устројствуБалкана, проблематичном
одржањуТурскеиАустроугарске,алиибитнеруске
интересеурегионуиЕвропи.Учитавомрадуаутори
имају на уму снагу етничке и духовне али и религиј-
ско-црквенесродностиипривлачењасрпскогируског
народа, који су деловали чак и онда када политичке
приликеипонашањенационалнихелитанијебилона
потребномнивоу и у складу вредностима и поукама
историје.
Кључнеречи:Србија,Русија,Аустроугарска,Немач-
ка,Турска,великесиле,Европа,Балкан,Првисветски
рат, либерални капитализам, колонијализам, Версај-
скипоредак,геополитичкипростор.

1.

Sта	ро	кон	ти	нен	тал	на	 про	шлост	 је	 ду	бо	ко	 про	бле	ма	тич	на,	 на
пор	на	и	спо	ра	дич	но	спор	на,	та	ман	оно	ли	ко	ко	ли	ко	и	за	мр	ше	на	

про	јек	ци	ја	ње	не	 хар	мо	нич	не	 бу	дућ	но	сти	 и	 за	јед	нич	ке	 са	да	шњо
сти.	При	ме	ри	по	ве	за	не	по	ли	тич	ке	и	ге	о	по	ли	тич	ке,	те	кул	тур	не	и	
ци	ви	ли	за	циј	ске	 суд	би	не	ма	ле	Ср	би	је	 и	 ве	ли	ке	 Ру	си	је	 не	 ука	зу	ју	
са	мо	на	ја	ке	и	по	сто	ја	не	срп	ско/ру	ске	ве	зе,1)	не	го	и	на	бо	ја	зни	пра
ће	не	по	до	зри	во	шћу	За	пад	них	Евро	пља	на	пре	ма	европ	ском	Ис	то	ку	
и	сло	вен	ском	и	пра	во	слав	ном	све	ту	уоп	ште.	Тач	но	вре	ме	и	ме	сто	

1) О	срп	скору	ским	од	но	си	ма	и	ве	за	ма	по	сто	ји	обим	на	исто	ри	о	граф	ска	и	дру	га	на	уч	на	
ли	те	ра	ту	ра.	Ви	де	ти,	три	ус	пе	ла	при	ме	ра	ин	тер	пре	та	ци	је	ра	зних	исто	риј	ских	се	квен	ци:	
По	по	вић	Ни	ко	ла,	СрбијаиЦарскаРусија,	гла	ва	„Ср	би	и	Ру	си	кроз	ве	ко	ве	(XIIXIX)“,	
стр.	732,	и	„На	пре	ло	му	ве	ко	ва“,	стр.	3373,	Слу	жбе	ни	лист	СРЈ,	Бе	о	град,	1997.	За	тим:	
Пе	тра	но	вић	 Бран	ко,	 Да	у	то	вић	 Са	ва,	 Југословенска револуција и СССР (1941-1945), 
„Увод	на	реч“,	стр.	512,	На	род	на	књи	га		На	уч	на	књи	га,	Бе	о	град,	1988.	Та	ко	ђе:	Југо-
славија–СССР.СусретииразговоринанајвишемнивоуруководилацаЈугославијеи
СССР,1946-1964,	том,	1,	До	ку	мен	ти	о	спољ	ној	по	ли	ти	ци	Ју	го	сла	ви	је,	Ар	хив	Ју	го	сла
ви	је,	Бе	о	град,	2014.
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Евро	пе	но	вог	ве	ка	и	ми	ле	ни	ју	ма	не	мо	же	се	раз	у	ме	ти	без	ува	жа	ва
ња	ево	лу	ци	је	уну	тра	шњих	од	но	са	и	бит	них	еле	ме	на	та	ње	ног	про
шло	ве	ков	ног	хро	но	то	па.

По	ли	тич	ка	 исто	ри	ја	 Евро	пе	 за	сно	ва	на	 је	 на	 пар	ти	ку	лар	ним	
исто	ри	ја	ма	ње	них	ет	но	са,	на	ци	ја	и	др	жа	ва,	 али	и	скуп	ним	исто
ри	ја	ма	 ви	ше	на	ци	о	нал	них	 и	 над	на	ци	о	нал	них	 по	ли	тич	ких	 тво	ре
ви	на,	кне	же	ви	на,	кра	ље	ви	на,	цар	ста	ва	или	им	пе	ри	ја.2)	Исто	риј	ска	
де	о	ни	ца	им	пе	ри	јал	них	кон	фи	гу	ра	ци	ја	у	Евро	пи	у	два	де	се	том	ве	ку	
све	до	чи	о	знат	ним	екс	пан	зив	ним	енер	ги	ја	ма	ко	је	су,	исто	вре	ме	но	
и	на	из	ме	нич	но,	ис	ка	зи	ва	ле	нај	сна	жни	је	европ	ске	на	ци	је.	Европ	ске	
им	пе	ри	је,	та	ко	ђе,	ука	зу	ју	на	ја	ке	по	бу	де	те	ри	то	ри	јал	не,	ре	сурс	не,	
али	 и	 ет	но	на	ци	о	нал	не	 ин	те	гра	ци	је	 европ	ских	 на	ро	да	 у	 круп	ним	
де	ло	ви	ма	и	де	ли	мич	ним	це	ли	на	ма.	Евро	па	се	ши	ри	ла	на	два	на	чи
на:	уну	тар	се	бе,	кроз	пре	ва	гу	и	пре	власт	не	ког	од	ње	них	им	пе	ри
јал	них	де	ло	ва,	и	из	ван	гра	ни	ца	Ста	рог	кон	ти	нен	та,	пу	тем	ко	ло	ни
јал	них	осва	ја	ња.3)

У	де	вет	на	е	стом	и	два	де	се	том	ве	ку	ме	тро	пол	ски	ко	ло	ни	ја	ли
зам	европ	ских	им	пе	ри	ја	очи	та	вао	је	пла	не	тар	не	учин	ке	вр	хун	ске	и	
не	по	бит	не	ге	о	е	ко	ном	ске,	ге	о	по	ли	тич	ке	и	ге	о	кул	тур	не	мо	ћи.	Евро
по	цен	трич	ни	им	пе	ри	ја	ли	зам	оли	ча	ва	ле	су	еко	ном	ска	до	ми	на	ци	ја,	
по	ли	тич	ка	хе	ге	мо	ни	ја	и	кул	тур	на	над	моћ	нај	ма	њег	кон	ти	нен	та	на	
ши	ро	ким	свет	ским	про	стран	стви	ма.	Чак	и	не	у	је	ди	ње	на	и	из	ну	тра	
не	мир	но	ри	ва	ли	зо	ва	на	Евро	па	је	успе	ва	ла	да	ду	го	и	уме	шно	вла	да	
гло	бал	ним	ша	ром.	Али,	ни	европ	ска	ко	ло	ни	јал	на	вла	да	ви	на	ни	је	
се	од	ви	ја	ла	хар	мо	нич	но	и	без	от	по	ра	јер	се	уну	та	ре	вроп	ска	су	ко
бље	ност	пре	но	си	ла	на	ва	не	вроп	ски	план.	Бор	ба	за	ко	ло	ни	је	пре
тва	ра	ла	се	у	ко	ло	ни	јал	ну	пре	ра	спо	де	лу	и	ан	ти	ко	ло	ни	јал	ну	бор	бу	
по	тла	че	них	на	ро	да.	Нај	зад,	европ	ске	им	пе	ри	је	су	до	жи	ве	ле	ан	ти
ко	ло	ни	јал	не	устан	ке	и	ра	то	ве	ко	ји	су	у	дру	гој	по	ло	ви	ни	два	де	се	тог	
ве	ка	окон	ча	ни	де	ко	ло	ни	за	ци	јом.4)

2) О	то	ме:	Мин	клер	Хе	ре	фрид,	Империје.Логикавладавинесветом-одСтарогРима
доСједињенихДржава,	гла	ва	„Шта	је	Им	пе	ри	ја“,	по	гла	вље	„Свет	ска	цар	ства	и	ве	ли	ке	
др	жа	ве“,	стр.	2027,	Ал	ба	трос	плус	–	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2009.

3)	 Ви	де	ти,	као	је	дан	у	мно	штву	при	ме	ра	европ	ског	ши	ре	ња:	Se	ton	Wat	son	Hugh,	Nacijei
države.Ispitivanjeporijeklanacijaipolitikenacionalizma,	гла	ва	„Evrop	ske	na	ci	je	u	pre	ko
mor	skim	ze	mlja	ma“,	по	гла	вље	„Eks	pan	zi	ja	Evro	pe“,	стр.	191193,	Glo	bus,	Za	greb,	1980.

4)	 О	то	ме:	Wa	re	Ca	ro	li	o	ne,	Pa	nik	kar	K.	M.,	Ro	mein	J.	M.,	Historijačovječanstva.Dvadeseto
stoljeće,	sve	zak	šest,	knji	ga	tre	ća,	dru	gi	dio,	Preobražajdruštva,	gla	va	„Ko	lo	ni	jal	ni	si	ste	mi“,	
str.	177181	Na	pri	jed,	Za	greb,	1969.	Та	ко	ђе:	Великаилустрованаповијестсвијета1942-
1962,	гру	па	ауто	ра,	том	17,	гла	ва	„Ју	го	и	сточ	на	Ази	ја:	осло	ба	ђа	ње	од	вла	сти	Евро	пља
на“,	стр.	80058048,	„Ото	кар	Кер	шо	ва	ни“,	Ри	је	ка,	1979.
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Про	шли	век	се	сма	тра	вре	ме	ном	опа	да	ња	и	не	ста	на	ка	по	след
њих	 европ	ских	 им	пе	ри	ја.	 Су	мрак	њи	хо	ве	мо	ћи	 и	 де	им	пе	ри	ја	ли
зо	ва	ње	Ево	пе,	по	че	так	па	да	и	слом	ве	ли	ких	цар	ста	ва	до	го	дио	се	
упра	во	у	дра	ма	тич	ном	вре	ме	ну	Пр	вог	свет	ског	ра	та.	У	дру	гој	де
це	ни	ји	про	шлог	ве	ка	са	по	ли	тич	ке	кар	те	Евро	пе	 јед	на	за	дру	гом	
не	ста	ле	 су	Аустро	у	гар	ска,	дру	ги	Не	мач	ки	Рајх,	Ру	ско	Цар	ство	и	
Ото	ман	ска	Им	пе	ри	ја.

Про	паст	 европ	ских	 им	пе	ри	ја	 ни	је	 озна	чи	ла	 са	мо	 по	ме	ра	ње	
гра	ни	ца	и	пре	кра	ја	ње	др	жа	ва	на	дра	стич	но	из	ме	ње	ној	по	ли	тич	кој	
кар	ти	Евро	пе,	не	го	и	за	вр	ше	так	јед	не	ду	ге	тра	ди	ци	је,	ге	о	по	ли	тич
ки	пре	о	бра	жај	ста	рог	у	но	во	до	ба.	За	ма	ле	европ	ске	на	ро	де	про	па
да	ње	и	не	ста	нак	ста	рих	цар	ста	ва	озна	чи	ло	је	сва	ну	ће	на	ци	о	нал	не	
сло	бо	де,	 ствар	ну	 мо	гућ	ност	 да	 се	 исто	риј	ски	 про	блем	 вла	сти	те	
на	ци	је	раз	ре	ши	у	соп	стве	ној	на	ци	о	нал	ној	др	жа	ви.5)	На	аро	гант	ни	
им	пе	ри	јал	ни	на	ци	о	на	ли	зам	ма	ли	на	ро	ди	су	од	го	во	ри	ли	сна	жним	и	
бор	бе	ним	на	ци	о	нал	ним	осе	ћа	њи	ма.6)

Срп	ски	на	род	у	це	ли	ни	ми	ле	ни	јум	ског	бив	ства	на	не	мир	ном	
про	сто	ру	 Бал	кан	ског	 по	лу	о	стр	ва,	 био	 је	 не	пре	ста	но	 у	 ак	тив	ном	
од	но	су	пре	ма	ве	ли	ким	европ	ским	цар	стви	ма.	За	Ср	бе	у	ду	бљој	и	
ско	ри	јој	 про	шло	сти	 од	нос	 пре	ма	 Ви	зан	ти	ји,	 Тур	ској,	 Ве	не	ци	ји,	
Аустри	ји	(ка	сни	је	Аустро	у	гар	ској),	Не	мач	кој	и	Ру	си	ји,	оцр	та	вао	се	
у	ег	зи	стен	ци	јал	ним	кон	ту	ра	ма	бор	бе	за	оп	ста	нак,	пре	жи	вља	ва	ња,	
те	очу	ва	ња	вер	ског	и	ја	ча	ња	на	род	ног	иден	ти	те	та.	На	ро	чи	та	осе
тљи	вост	у	ре	а	го	ва	њу	на	ме	сне	им	пул	се	и	агре	сив	не	ак	ци	је	нај	ја	чих	
европ	ских	и	евро	а	зиј	ских	др	жа	ва	угра	ђе	на	је	у	сло	бо	до	љу	би	ви	и	
бун	тов	ни	срп	ски	по	ли	тич	ки	мен	та	ли	тет	и	ка	рак	тер.7)

Слич	на	осе	тљи	вост	и	от	пор	ност	пре	ма	ауто	ри	тар	ним	и	ауто
крат	ским	 по	те	зи	ма	 вла	да	ра	 у	 Ср	би	ји,	 ни	је	 ме	ђу	тим	 ар	ти	ку	ли	са

5) Ви	де	ти:	Јан	ко	вић	Дра	го	слав,	„Срп	ска	др	жа	ва	и	на	ста	ја	ње	срп	ске	на	ци	је“,	стр.	4557,	
збор	ник	Постанакиразвојсрпскенације.(Некиметодолошко-теоријскипроблемиу
изучавањупостанкаиразвојасрпскенације),	На	род	на	књи	га	–	Марк	си	стич	ки	цен	тар	
Ср	би	је,	Бе	о	град,	1979.

6) О	то	ме:	Хоб	сба	ум	Ерик,	Нацијеинационализамод1870.Програм,мит,стварност, 
гла	ва	„Тран	сфор	ма	ци	ја	на	ци	о	на	ли	зма	18701918“,	стр.	115149,	„Фи	лип	Ви	шњић“,	Бе
о	град,	1996.	Та	ко	ђе:	Бо	дро	жић	Ђу	ро,	Националнадржава,гла	ва	„На	ци	о	нал	на	др	жа
ва“,	стр.	3960,	и	„На	ци	о	на	ли	зам	у	Евро	пи	–	усло	ви	на	стан	ка“,	стр.	8894,	СКЗ		Пар
те	нон,	Бе	о	град,	2008.	

7) Ви	де	ти:	 Јо	ва	но	вић	Бо	јан,	Карактеркаосудбина.Студијеизетнопсихологије,	 гла	ва	
„Ср	би	у	кљу	чу	на	ци	о	нал	не	ка	рак	те	ро	ло	ги	је“,	стр.	2351,	На	род	на	би	бли	о	те	ка	„Сте	фан	
Пр	во	вен	ча	ни“,	Кра	ље	во,	2002.	Од	истог	ауто	ра,	та	ко	ђе:	Пркосиинат.Етнопсихоло-
шкестудије,	гла	ва	„Ле	по	та	пр	ко	са“,	стр.	7999,	и	„Ис	ку	ше	ња	хи	бри	са“,	стр.	133149,	
За	вод	за	уџ	бе	ни	ке,	Бе	о	град,	2008.
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на	 до	 по	жељ	ног	 ни	воа	ши	ро	ко	 при	хва	ће	ног	 по	ли	тич	ког	 обра	сца	
по	на	ша	ња	и	де	ло	ва	ња	у	ре	ал	ном	по	ли	тич	ком	жи	во	ту.	Од	нос	тзв.	
спо	ља	шње	сло	бо	де	очи	то	ва	не	у	не	за	ви	сно	сти	зе	мље,	и	уну	тра	шње	
сло	бо	де	и	осло	ба	ђа	ња,	ис	по	ље	ног	у	мо	дер	ном	иде	а	лу	вла	да	ви	не	
на	ро	да,	ни	је	био	ускла	ђен.	У	по	ли	тич	ком	жи	во	ту	је	још	увек	сна
жно	де	ло	ва	ло	ори	јен	тал	но	на	сле	ђе,	по	да	нич	ки	и	ра	је	тин	ски	мен	та
ли	тет	ко	ји	је	омо	гу	ћа	вао	де	спот	ску	вла	да	ви	ну	ди	на	ста.8)

Сна	же	ње	др	жа	ве	и	раст	и	раз	вој	при	вре	де	све	до	1903.	го	ди	не	
ни	је	у	до	вољ	ној	ме	ри	пра	тио	устав	ни	и	ин	сти	ту	ци	о	нал	ни	раз	вој	
де	мо	кра	ти	је	 у	 Ср	би	ји.	Мо	дер	не	 по	ли	тич	ке	 вред	но	сти	 и	 обра	сци	
су	че	ља	ва	ли	 су	 се	 са	 тра	ди	ци	о	на	ли	змом	 и	 де	фан	зив	ним,	 тач	ни
је	ре	че	но	под	ре	ђе	ним	спољ	но	по	ли	тич	ким	по	ло	жа	јем.	Ода	тле	је	у	
из	град	њи	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве	би	ло	нео	п	ход	но	са	чу	ва	ти	и	оја	ча	ти	
иден	ти	тет	за	сно	ван	на	ду	бо	кој	тра	ди	ци	ји,	али,	у	исто	вре	ме	би	ти	
у	до	вољ	ној	ме	ри	отво	рен	за	мо	дер	ни	за	циј	ске	про	це	се	ко	ји	су	Ср
би	ју	за	пљу	ски	ва	ли	са	про	сто	ра	европ	ског	За	па	да.9)	На	ци	о	нал	но	и	
др	жав	но	сна	же	ње	Ср	би	је	до	го	ди	ће	се	у	пе	ри	о	ду	од	1903.	до	1914.	
го	ди	не,	што	ће	ре	зул	ти	ра	ти	раз	во	јем	пар	ла	мен	тар	не	де	мо	кра	ти	је	и	
по	бе	да	ма	над	Тур	ском	и	Бу	гар	ском	у	бал	кан	ским	ра	то	ви	ма	1912.	
и	1913.	го	ди	не.	Не	по	сред	на	по	сле	ди	ца	крат	ких	али	успе	шно	во	ђе
них	ра	то	ва	би	ће	по	бољ	ша	ни	ге	о	по	ли	тич	ки	по	ло	жај,	зна	чај	на	те	ри
то	ри	јал	на	про	ши	ре	ња,	де	мо	граф	ско	уве	ћа	ње	и	ре	сурс	но	обо	га	ће
ње	Ср	би	је.10)

2.

Као	и	 у	 прет	ход	ном	раз	до	бљу	и	 то	ком	де	вет	на	е	стог	 сто	ле	ћа	
ус	по	ста	вљен	 је	 по	ре	дак	 рав	но	те	же	ме	ђу	др	жав	них	 од	но	са	 ко	ји	 је	
из	де	це	ни	је	у	де	це	ни	ју	ме	њао	ка	рак	тер	али	ипак,	из	у	зев	же	сто	ких	
али	ипак	огра	ни	че	них	ме	ђу	на	ци	о	нал	них	и	ме	ђу	др	жав	них	су	ко	ба,	у	
том	сто	ле	ћу	ни	је	до	вео	до	оп	штег	европ	ског	ра	та.	Ако	се	као	ва	жна	
тач	ка	ту	ма	че	ња	ис	так	не	по	че	так	по	след	ње	че	твр	ти	не	прет	про	шлог	
ве	ка	(18751900),	упра	во	у	том	раз	до	бљу	на	го	ми	ла	не	су	су	прот	но

8) О	то	ме:	Јо	ва	но	вић	Бо	јан,	Пркосиинат,	гла	ва	„Удво	ри	штво	и	удво	рич	ко	по	на	ша	ње“,	
стр.	185209.

9) Ви	де	ти:	Ма	тић	Ми	лан,	Осрпскомполитичкомобрасцу,	гла	ва	„Обе	леж	ја	срп	ске	по	ли
тич	ке	тра	ди	ци	је“,	стр.	15107,	Слу	жбе	ни	лист	СРЈ	–	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	
Бе	о	град,	2000.

10) О	то	ме:	Ра	до	је	вић	Ми	ра,	Ди	мић	Љу	бо	драг,	СрбијауВеликомрату1914-1918.Кратка
историја,	 гла	ва	„Успон	Кра	ље	ви	не	Ср	би	је“,	 стр.	2240,	СКЗ	–	Бе	о	град	ски	фо	рум	за	
свет	рав	но	прав	них,	Бе	о	град,	2014.
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сти	и	не	при	ја	тељ	ства	из	ме	ђу	нај	сна	жни	јих	ге	о	по	ли	тич	ких	бло	ко	ва	
мо	ћи	у	Евро	пи.	Европ	ска	по	ли	ти	ка	тог	вре	ме	на	би	ла	је	сме	ша	ре	а
ли	стич	них	и	уто	пич	них	про	јек	ци	ја,	ствар	них	и	има	ги	нар	них	ин	те
ре	са,	ре	ал	по	ли	тич	ких	 за	хва	та,	 скло	пље	них	ме	ђу	др	жав	них	уго	во
ра,	по	стиг	ну	тих	ди	на	стич	ких	до	го	во	ра	о	ме	ђу	соб	ним	га	ран	ци	ја	ма	
и	са	ве	зи	ма,	али	и	не	у	мор	не	тај	не	ди	пло	ма	ти	је	и	не	пре	стал	них,	че
сто	и	бес	кру	пу	ло	зних	крип	то	по	ли	тич	ких	ма	не	ва	ра.11) 

По	на	ша	ње	и	по	ступ	ци	нај	ве	ћих	европ	ских	зе	ма	ља	у	тим	де
це	ни	ја	ма	 су	 се	 раз	ли	ко	ва	ли.	Ен	гле	ска	 се	на	шла	пред	ис	ку	ше	њи
ма	на	пу	шта	ња	по	ли	ти	ке	тзв.	сјај	не	изо	ла	ци	је	при	ко	јој	је,	и	по	ред	
упа	дљи	вог	ме	ша	ња	у	уну	та	ре	вроп	ске	по	сло	ве,	на	сто	ја	ла	на	над
моћ	ном	ими	џу	свет	ске	ко	ло	ни	јал	не	си	ле.	Фран	цу	ска	је	по	вре	ђе	на	
из	гу	бље	ним	ра	том	са	Не	мач	ком	1871.	на	сто	ја	ла	да	на	док	на	ди	сво	ју	
кон	ти	нен	тал	ну	фру	стра	ци	ју	ко	ло	ни	јал	ном	екс	пан	зи	јом	у	Афри	ци	
и	Ин	до	ки	ни.12)

По	се	бан	европ	ски	при	мер	пру	жа	не	мач	ка	по	ли	ти	ка	при	кра	ју	
ве	ка.	По	чет	ку	 два	де	се	тог	 ве	ка	Не	мач	ка	 се	 при	бли	жа	ва	ла	 на	ци	о
нал	но	и	др	жав	но	ује	ди	ње	на	и	еко	ном	ски	ве	о	ма	осна	же	на.	Би	змар
ко	ва	ера	се	за	вр	ши	ла	ра	стом	са	мо	у	ве	ре	но	сти	и	за	до	вољ	ства	по	ло
жа	јем	и	пер	спек	тив	ном	уло	гом	нај	сна	жни	је	 зе	мље	на	 европ	ском	
кон	ти	нен	ту.	Би	змар	ков	ска	по	ли	ти	ка	Не	мач	ке	за	сни	ва	ла	се	на	иде
ји	одр	жа	ња	кон	ти	нен	тал	не	рав	но	те	же,	на	ро	чи	то	пре	ма	ри	вал	ској	
Фран	цу	ској	и	опре	зној	дис	тан	ци	пре	ма	Ве	ли	кој	Бри	та	ни	ји.	У	Би
змар	ко	вој	„ис	точ	ној	по	ли	ти	ци“	ни	је	се	уоча	ва	ла	пре	ве	ли	ка	же	ља	
за	 су	ко	бом	 са	 Ру	си	јом.	 По	сто	је,	 на	и	ме,	 зна	чај	ни	 до	ка	зи	 да	 се	 у	
том	ти	пу	не	мач	ке	по	ли	ти	ке,	за	зи	ра	ло	од	не	са	вла	ди	ве	и	ап	сор	бу	ју
ће	сна	ге	ру	ског	ге	о	по	ли	тич	ког	чи	ни	о	ца,	па	се	и	су	коб	са	Ру	си	јом	
за	Би	змар	ко	вог	кан	це	лар	ског	де	ло	ва	ња,	ко	ли	ко	год	је	би	ло	мо	гу	ће	
из	бе	га	вао.	Та	кво	уви	ђав	но	и	за	зор	но	ста	но	ви	ште	је	под	ра	сту	ћим	
при	ти	ском	вој	ноин	ду	стриј	ског	ком	плек	са	и	све	сна	жни	јих	не	мач
ких	вој	них	ка	ма	ри	ла,	пре	свих	агре	сив	ног	ге	не	рал	штаб	ног	вр	ха	и	
Кај	зе	ра,	убр	зо	на	пу	ште	но,	да	би	пре	о	бра	же	но	у	отво	ре	ну	ан	ти	ру

11) О	то	ме:	Грин	берг	Да	ни	јел,	„Од	‘игре	ве	ли	ких	си	ла’	до	‘Вер	сај	ског	ми	ра’.	Усло	вља	ва	ња	
ди	пло	ма	ти	је	и	европ	ске	по	ли	ти	ке	од	1815.	до	1919.	го	ди	не“,	стр.	307315,	у	Европска
цивилизација,	збор	ник,	уре	дио	Ма	чеј	Ко	жмин	ски,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2009.

12) О	то	ме:	Гуч	Џ.	П.	ДипломатскаисторијамодернеЕвропе1878-1919,	 гла	ва	„Двој	ни	
са	вез:	Фран	цу	ска	 уса	мље	на	 –	 Ру	си	ја	 по	ма	же	Фран	цу	ску...“,	 стр.	 131158,	 	 „Ага	дир:	
Фран	цу	ска	у	Ма	ро	ку“,	стр.	387412,	Ге	ца	Кoн,	Бе	о	град
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ску	су	прот	ност	по	том	иза	зва	ло	низ	ка	та	стро	фал	них	по	сле	ди	ца	по	
европ	ски	мир.13)

Не	мач	ка	је	у	ра	сту	свог	кон	ти	нен	тал	ног	ути	ца	ја	и	мо	ћи	упор
но	тра	жи	ла	и	успе	ва	ла	да	про	на	ђе	са	ве	зни	ке.	Пре	свих	то	је	би	ла	
Аустро	у	гар	ска,	али	се	исто	та	ко	ра	чу	на	ло	и	на	зе	мље	по	пут	Тур
ске,	Ру	му	ни	је,	Бу	гар	ске,	Ита	ли	је,	Грч	ке...	Кон	ти	нен	тал	на	Не	мач	ка	
ни	је	од	по	чет	ка	би	ла	у	су	ко	бу	са	тран	скон	ти	нен	тал	ном	Ру	си	јом.	О	
то	ме	све	до	чи	Тројецарскисавез	скло	пљен	1872.	из	ме	ђу	Не	мач	ке,	
Аустро	у	гар	ске	 и	 Ру	си	је	 у	 те	жњи	 одр	жа	ња	 не	про	ме	ње	ног	 ста	ња.	
О	то	ме	да	је	одр	жа	ње	рав	но	те	же	и	statusqua,	при	ис	по	ље	ним	те
ри	то	ри	јал	ним	 апе	ти	ти	ма	 нео	ства	ри	во	 по	све	до	чи	ће	 Ру	скоТур	ски	
рат	во	ђен	1877/8.	го	ди	не.	Не	мач	ка	ни	је	успе	ва	ла,	а	мо	жда	ни	је	ни	
же	ле	ла,	да	одр	жи	под	јед	на	ко	до	бре	од	но	се	са	Ру	си	јом	и	Аустро	у
гар	ском		мо	нар	хи	јом.	То	што	се	Ру	си	ја	по	ста	ви	ла	у	ди	пло	мат	ски	
по	ло	жај	 моћ	не	 за	штит	ни	це	 бал	кан	ских	 пра	во	слав	них	Сло	ве	на	 у	
скло	пу	ње	них	нај	ду	бљих	ин	те	ре	са	ни	је	од	го	ва	ра	ло	екс	пан	зи	о	ни
стич	ким	ам	би	ци	ја	ма	Аустро	у	гар	ске.	У	све	ви	дљи	ви	јем	су	че	ља	ва
њу	аустро	у	гар	ских	и	ру	ских	ин	те	ре	са	на	По	лу	о	стр	ву	Не	мач	ка	се	
без	ве	ћих	дво	у	мље	ња	опре	де	ли	ла	за	да	ле	ко	ко	о	пе	ра	тив	ни	ји	и	по	
стра	те	шким	ци	ље	ви	ма	срод	ни	ји	Беч.14)

Ти	ме	је	у	нај	ве	ћој	ме	ри	угро	же	на	ка	квата	ква	рав	но	те	жа	ко	ја	
је	гра	ђе	на	на	осно	ву	ру	ско/европ	ске	по	де	ла	ин	те	ре	сних	сфе	ра	на	
Бал	кан	ском	по	лу	о	стр	ву.	У	но	вом	са	ме	ра	ва	њу	сна	га	За	па	ду,	оли	че
ном	у	Аустро	у	гар	ској	са	Не	мач	ком	у	не	из	бе	жној	по	за	ди	ни,	при	пао	
је	у	над	ле	жност	и	упра	ву	тзв.	за	пад	ни	део	Бал	ка	на	у	ко	ји	је	пре	ма	
та	да	шњим	ме	ри	ли	ма	ути	ца	ја	и	мо	ћи	спа	да	ла	и	Ср	би	ја	под	ди	на
сти	јом	Обре	но	вић.15) 

13) Ви	де	ти:	Шу	лек	Вла	ди	мир,	Дипломатскахисторијацентралнихсила1882-1915.,	гла	ва	
„Од	од	ла	ска	Би	смар	ко	ва	до	аустрору	ског	спо	ра	зу	ма,	март	1890		мај	1897“,	стр.	99
100,	Ти	ска	ра	Ју	ри	ша	и	Сед	мак,	За	греб,	1938.

14) О	то	ме:	Ми	тро	вић	Ан	дреј,	ПродорнаБалкан.СрбијауплановимаАустроугарскеиНе-
мачке,1908-1918,	гла	ва	„‘Не	мач	ка	сто	ји	иза	Мо	нар	хи	је	као	њен	са	ве	зник	и	при	ја	тељ’“,	
стр.	4858,	НО	ЛИТ,	Бе	о	град,	1981.

15) Ви	де	ти:	По	пов	Че	до	мир,	„Не	мир	не	го	ди	не	и	ве	зи	ва	ње	за	АустроУгар	ску“,	стр.	5095;	
на	истом	ме	сту:	Ђор	ђе	вић	Ди	ми	три	је,	 гла	ва	„У	сен	ци	АустроУгар	ске“,	стр.	95135,	
Историја српског народа. Од Берлинског конгреса до уједињења 1878-1918,ше	ста	
књи	га,	пр	ви	том,	Срп	ска	књи	жев	на	за	дру	га,	Бе	о	град,	1983.
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3.

По	сле	Бер	лин	ског	кон	гре	са	Аустри	ја	је	за	крат	ко	вре	ме	ус	пе
ла	да	оства	ри	пу	ну	ин	стру	мен	тал	ну	и	кон	трол	ну	моћ	над	обре	но
ви	ћев	ском	Ср	би	јом.	Пот	чи	ња	ва	ње	Ср	би	је	се	до	го	ди	ло	ква	зи	прав
ним	пу	тем,	кри	о	мич	ним	скла	па	њем	Тај	не	кон	вен	ци	је	1881.	го	ди	не.	
Охо	лим	ак	том	пре	ма	соп	стве	ном	на	ро	ду,	а	пре	ма	ино	стра	ном	чи
ни	о	цу	снис	хо	дљи	вим,	по	да	нич	ким	и	за	плот	њач	ким	чи	ном	вла	да
ра,	 и	ње	му	ло	јал	ног	ми	ни	стра	ино	стра	них	де	ла,	Ср	би	ја	 је	 ско	ро	
у	пот	пу	но	сти	под	вла	шће	на	Аустро	у	гар	ској.	Од	ри	ца	њем	од	са	мо
стал	не	спољ	не	по	ли	ти	ке	и	со	ли	дар	но	сти	са	де	ло	ви	ма	соп	стве	ног	
на	ро	да	се	пре	ко	Дри	не,	Са	ве	и	Ду	на	ва,	Ср	би	ја	се	за	пра	во	пре	да	ла	
аустро	у	гар	ским	при	вред	ним,	вој	ним	и	ге	о	по	ли	тич	ким	ин	те	ре	си	ма	
на	ју	жно	сло	вен	ском	и	срп	ском	про	сто	ру.16)

Не	што	пре	то	га	за	пад	не	си	ле	су	бр	зо	и	успе	шно	осу	је	ти	ле	ру
ски	 за	штит	нич	ки	по	ку	шај	 ства	ра	ња	Ве	ли	ке	Бу	гар	ске	 у	Сан	Сте
фа	ну.17)	Раз	ли	чи	то	мо	ти	ви	са	ни	европ	ски	 за	пад	ња	ци	су	би	ли	про
тив	би	ло	ка	квог	трај	ни	јег	ру	ског	при	су	ства,	а	по	го	то	ву	учвр	шће	ња	
вој	не	над	мо	ћи	на	Бал	ка	ну	и	ста	ци	о	ни	ра	ња	пло	ви	ла	ру	ске	фло	те	у	
Сре	до	зем	ном	мо	ру.	По	што	се	Тур	ска	по	сле	Бер	лин	ског	кон	гре	са	
ко	нач	но	по	ву	кла	из	Бо	сне,	на	ста	ло	је	над	ме	та	ње	за	што	бо	ље	по
зи	ци	је	и	тур	ску	на	кло	ност	на	пре	о	ста	лом	про	сто	ру.	Над	ме	та	ње	се	
ни	је	ин	тен	зи	ви	ра	ло	са	мо	због	стра	те	шки	ва	жне	кон	тро	ле	Бос	фо	ра	
и	Дар	да	не	ла,	не	го	и	бал	кан	ског	де	ла	тра	се	бу	ду	ће	Баг	дад	ске	же	ле
зни	це	на	ко	ју	је	да	ле	ко	се	жно	ра	чу	на	ла	Не	мач	ка.

У	по	гле	ду	ме	ђу	соб	них	од	но	са	и	стра	те	шких	ин	те	ре	са	Аустро
у	гар	ске	и	Не	мач	ке	на	раз	ме	ђу	ве	ко	ва	ис	по	ља	ва	ла	се	из	ве	сна	бал
кан	ска	ам	би	ва	лен	ци	ја.	Док	је	за	Беч	и	Пе	шту	Бал	кан	био	про	стор	
не	по	сред	ног	те	ри	то	ри	јал	ног	ши	ре	ња,	за	Бер	лин	је	тај	про	стор	от

16)	 О	озло	гла	ше	ној	Тај	ној	кон	вен	ци	ји	скло	пље	ној	из	ме	ђу	Кра	ље	ви	не	Ср	би	је	и	Хаб	сбур
шке	мо	нар	хи	је	1881.	го	ди	не,	ви	де	ти:	Ћо	ро	вић	Вла	ди	мир,	ИсторијаСрба,део	„Но	во	
до	ба“,	гла	ва	„Аустроугар	ска	пре	власт“,	на	ро	чи	то	стр.	658659,	БИГЗ,	Бе	о	град,	1993.	
Са	ви	ше	ин	тер	пре	та	тив	не	уви	ђав	но	сти	и	об	зи	ра	пре	ма	кра	љу	Ми	ла	ну	Обре	но	ви	ћу	и	
по	те	зи	ма	ди	рект	ног	по	ли	тич	ког	и	еко	ном	ског	ве	зи	ва	ња	Ср	би	је	за	К	унд	К	мо	нар	хи	ју,	
пи	ше:	Мар	ко	вић	Г.	Сло	бо	дан,	ГрофЧедомиљМијатовић.ВикторијанацмеђуСрбима, 
гла	ва	„У	Пи	ро	ћан	че	вој	вла	ди	као	ми	ни	стар	ино	стра	них	де	ла	–	Скла	па	ње	Тај	не	кон	вен
ци	је“,	стр.	8898,	Прав	ни	фа	кул	тет	Уни	вер	зи	те	та	у	Бе	о	гра	ду	–	До	си	је,	Бе	о	град,	2006.

17) Ћо	ро	вић	Вла	ди	мир,	ИсторијаЈугославије,	гла	ва	„Пут	на	Бер	лин	ски	кон	грес“,	по	гла
вље	„Све	то	сте	фан	ски	уго	вор“,	стр.	529,	(ре	принт	пр	вог	из	да	ња	1.	ја	ну	а	ра	1933),	Про
све	та,	 Бе	о	град,	 1989.	 Та	ко	ђе:	 Ек	ме	чић	Ми	ло	рад,	Стварање Југославије 1790-1918., 
дру	га	 књи	га,	 гла	ва	 „Срп	ски	 на	ци	о	нал	ни	 ра	то	ви,	 18761878.“,	 по	себ	но	 стр.	 319321,	
БИГЗ,	Бе	о	град,	1989.
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пр	ва	озна	ча	вао	нај	кра	ћу	са	о	бра	ћај	ни	цу	ка	пред	њој	Ази	ји	и	да	ље	ка	
ори	јен	тал	ном	Ис	то	ку.	Ипак,	са	по	сто	ја	ње	не	мач	ко/аустроугар	ских	
ин	те	ре	са	на	истом	бал	кан	ском	про	сто	ру	ни	је	би	ло	из	ра	зи	то	су	коб
но	ни	ти	не	по	мир	љи	во	јер	их	је	збли	жа	вао	и	ује	ди	ња	вао	исти	циљ	
–	што	енер	гич	ни	је	и	што	трај	ни	је	су	зби	ја	ње	Ру	си	је.

С	дру	ге	стра	не	и	су	прот	но	та	квој	по	ли	ти	ци,	Ру	си	ја	је	по	сва	ку	
це	ну	на	сто	ја	ла	да	се	уста	ли	у	цр	но	мор	ској	Бу	гар	ској	ко	ја	је	би	ла	
њој	 нај	бли	жа	 зе	мља	 на	 бал	кан	ском	Ис	то	ку.	 Ру	ско/аустриј	сконе
мач	ка	„бор	ба	за	ду	шу“	Ср	ба	и	Бу	га	ра	ни	је	се,	ме	ђу	тим,	од	ви	ја	ла	
са	мо	на	не	у	рал	гич	ном	бал	кан	ском	пла	ну,	не	го	и	у	ши	рим	окви	ри
ма	по	ма	ља	ња	оди	ста	дру	га	чи	јег	и	но	вог	европ	ског	по	рет	ка.

4.

Ма	ко	ли	ко	би	ли	не	у	по	ре	ди	ви,	и	Ср	би	и	Ру	си	су	у	осет	ној	ме	ри	
оп	те	ре	ће	ни	ге	о	гра	фи	јом,	за	пра	во	кључ	ним	свој	стви	ма	про	стор	ног	
по	ло	жа	ја	на	ро	да	и	ве	ли	чи	не	те	ри	то	ри	је	на	ко	јој	оби	та	ва	ју.	У	ру
ском	слу	ча	ју	реч	је	о	упа	дљи	вом	свој	ству	нај	про	стра	ни	је	зе	мље	са	
нај	ве	ћом	др	жав	ном	те	ри	то	ри	јом	на	све	ту,	чи	је	раз	ме	ре	се	очи	ту	ју	
вре	мен	ским	зо	на	ма	и	мак	си	мал	ним	тран	скон	ти	нен	тал	ним	пру	жа
њем.18)

Не	са	гле	ди	ва	огром	ност	про	сто	ра,	не	про	ход	ност	и	те	шко	пре
ва	љи	ве	са	о	бра	ћај	не	раз	да	љи	не	уз	не	ис	цр	пан	ре	сурс	ни	по	тен	ци	јал,	
на	та	ло	жи	ле	су	у	ру	ској	ко	лек	тив	ној	све	сти	ам	би	ва	лент	не	осе	ћа	је.	
Док	је,	с	јед	не	стра	не,	ис	по	ља	ва	на	од	го	вор	на	бри	га	одр	жа	ња	те	ри
то	ри	јал	не	ком	пакт	но	сти	и	ко	хе	зи	је	ве	ли	ке	др	жа	ве,	с	ду	ге	стра	не	је	
спо	ра	дич	но	очи	то	ва	на	нео	пре	зност,	уз	за	чу	ђу	ју	ћу	не	мар	ност	при	
гу	би	ци	ма	зна	чај	них	де	ло	ва	др	жав	не	те	ри	то	ри	је.	Ка	да	не	ка	оди	ста	
ве	ли	ка	зе	мља	про	тив	соп	стве	не	во	ље	из	гу	би	или	се	сво	је	вољ	но	ли
ши	не	ког	де	ла	сво	је	те	ри	то	ри	је,	гу	би	так	ни	је	за	чу	ђе	ње	са	мо	уко
ли	ко	је	тај	део	не	зна	тан,	не	ва	жан,	или	пак	пред	мет	нео	д	бра	њи	вог	
оти	ма	ња.

Ру	ски	 ге	о	по	ли	ти	ко	лог	 и	 по	ли	ти	чар	 Се	ре	геј	 Ба	бу	рин	 је	 про
стор	не	ди	ле	ме	и	те	ри	то	ри	јал	не	при	о	ри	те	те	Ру	си	је	ис	ка	зао	на	сле
де	ћи	на	чин:	„Да	би	смо	из	бе	гли	упро	шћа	ва	ње,	а	при	зна	ју	ћи	ге	о
граф	ски	де	тер	ми	ни	зам	со	ци	јал	них	по	ја	ва,	мо	ра	се	при	ме	ти	ти	да	су	

18) Ви	де	ти:	Кљу	чев	ски	В.	О.	ИсторијаРусије,	део	„При	ро	да	ис	точ	но	е	вроп	ске	рав	ни	це“,	
гла	ве	„По	вр	ши	на“,	стр.	57,	„Кли	ма“,	стр.	78,	„Зе	мљи	ште“,	812,	Слу	жбе	ни	лист	СРЈ,	
Бе	о	град	–	ЦИД,	Под	го	ри	ца,	1997.
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ру	ској	др	жа	ви	про	стра	ни	те	ри	то	ри	јал	ни	пре	де	ли	увек	по	ста	вља	ли	
пред	на	ро	дом	и	др	жав	ном	вла	шћу	два	пи	та	ња:	ка	ко	очу	ва	ти	је	дин
ство	зе	мље	и	ка	ко	обез	бе	ди	ти	ефи	ка	сност	вр	ше	ња	др	жав	не	вла	сти	
на	та	ко	ве	ли	кој	те	ри	то	ри	ји?“19)

Исто	ри	ја	не	са	мо	два	про	те	кла	не	го	и	ви	ше	прет	ход	них	ве	ко	ва	
ука	зу	је	да	је	Ру	си	ја	гу	би	ла	и	за	до	би	ја	ла	про	сто	ре	ко	ји	у	укуп	ној	те
ри	то	ри	јал	ној	ма	си	др	жа	ве	ни	су	угро	жа	ва	ли	њен	оп	ста	нак,	али	би	
у	би	ло	ком	дру	гом	слу	ча	ју	не	ке	чак	и	ве	ли	ке	европ	ске	зе	мље	би	ли	
ка	та	стро	фал	ни	 и	 ис	хо	ди	ли	ње	ним	не	стан	ком.	То	 се	 ни	је	 до	га	ђа
ло	са	Ру	си	јом	јер	је	огром	ност	ње	не	те	ри	то	ри	је	омо	гу	ћа	ва	ла	та	кве	
вр	сте	 при	вре	ме	них	 стра	те	гиј	ских	 од	ри	ца	ња	 и	 по	вла	че	ња	 ко	ја	 су	
на	па	да	че	на	 раз	ву	че	ним	по	ход	ним	ли	ни	ја	ма	до	во	ди	ли	до	 за	мо	ра	
и	по	су	ста	ја	ња,	пре	ки	да	про	до	ра	и	сло	ма.20)	У	исто	риј	ском	по	гле	ду,	
као	стал	ни	коп	не	ни	ре	сурс	и	по	вре	ме	но	во	ји	ште,	Ру	си	ја	је	би	ла	и	
оста	ла	оди	ста	иза	зов	но	али	и	опа	сно	је	дин	стве	на.

Ру	си	ја	 је	 до	 сво	је	 са	да	шње	 ве	ли	чи	не	 до	шла	 ви	ше	ве	ков	ним	
ши	ре	њем,	 пи	о	нир	ским	 от	кри	ћи	ма	 и	 на	ро	чи	том	 вр	стом	 коп	не	не	
екс	пан	зи	је.	 Ко	ло	ни	зо	ва	ње	 Си	би	ра,	 Сред	ње	 Ази	је	 и	 Да	ле	ког	 Ис
то	ка,	сва	ка	ко	се	раз	ли	ку	је	од	за	пад	не	ко	ло	ни	за	ци	је	дру	гих	кон	ти
не	на	та.21)	Ши	ре	ње	Ру	си	је	на	 азиј	ским	про	сто	ри	ма	до	вр	ше	но	 је	у	
де	вет	на	е	стом	ве	ку,	чи	ме	 је	ујед	но	син	те	ти	зо	ва	на	и	кри	ста	ли	са	на	
ње	на	дво	стру	ка	евро	а	зиј	ска	кон	ти	нен	тал	на	при	ро	да.22)

За	пад	ни	Евро	пља	ни	су	че	сто	пре	ви	ђа	ли	и	зло	на	мер	но	ту	ма	чи
ли	дво	кон	ти	нен	тал	ни	ка	рак	тер	Ру	си	је,	не	ли	бе	ћи	се	чак	да	јој	не
ги	ра	ју	европ	ску	при	пад	ност	и	ка	рак	тер.	И	по	ред	то	га,	знат	но	ве	ћу	
па	жњу	Ру	си	ја	 је	по	кла	ња	ла	сво	јим	за	пад	ним	не	го	ис	точ	ним	гра
ни	ца	ма,	по	себ	но	оном	де	лу	др	жав	ног	про	те	за	ња	ко	ји	се	до	ти	цао	

19) Ви	де	ти:	Сер	геј	Ба	бу	рин,	Светимперија.Територијадржавеисветскипоредак,	гла	ва	
„По	јам	те	ри	то	ри	је“,	стр.	17,	Пре	синг,	Бе	о	град,	2009.

20) По	ме	ну	ту	исто	риј	ску	схе	му	ре	чи	то	пред	ста	вља	ви	ше	пу	та	по	но	вље	ни	ре	до	след:	на
пад	на	Ру	си	ју	>	ру	ско	по	вла	че	ње	>	кон	со	ли	да	ци	ја	од	бра	не	>	успе	шан	про	тив	на	пад	>	
по	бе	да	на	агре	со	ром.	Нај	и	зра	зи	ти	ји	ак	те	ри	та	квог	по	ход	ног	ре	до	сле	да	су	На	по	ле	он	и	
Су	во	ров,	те	Хи	тлер	и	Ста	љин.

21) Ви	де	ти:	Ра	дић	Стје	пан,	МодернаколонизацијаиСлавени,	гла	ва	„Под	руч	је	сла	вен	ске	
ко	ло	ни	за	ци	је“,	по	гла	вље	„Ру	ска	ко	ло	ни	за	ци	ја	у	сје	вер	ној	и	сред	њој	Ази	ји“,	стр.	260
278,	Ма	ти	ца	Хр	ват	ска,	За	греб,	1904.

22) О	то	ме:	Да	ни	лев	ски	Ни	ко	лај,	РусијаиЕвропа,	гла	ва	„Да	ли	је	Ру	си	ја	Евро	па?“,	по	гла
вље	„Шта	је	Евро	па	–	Ве	штач	ка	по	де	ла	на	кон	ти	нен	те“,	стр.	8087,	Слу	жбе	ни	лист	СРЈ	
–	До	си	је,	Бе	о	град,	1996.	За	тим:	Ду	гин	Алек	сан	дар,	МистеријеЕвроазије,	гла	ва	„Евро
а	зиј	ско	не	све	сно“,	стр.	2943,	Ло	гос,	Бе	о	град,	2008.	Та	ко	ђе:	Кне	же	вић	Ми	лош,	„Евро	па	
пре	ма	Ази	ји	–	Евро	а	зи	ја.	При	лог	мо	гу	ћем	раз	у	ме	ва	њу	Евро	а	зи	је	и	евро	а	зиј	ства“,	стр.	
1569,	збор	ник,	при	ре	ди	ли	Ми	ло	мир	Сте	пић,	Жи	во	јин	Ђу	рић,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	
сту	ди	је,	Бе	о	град,	2013.



стр: 1-26.

- 11 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

и	спа	јао	се	са	Ис	точ	ном	и	Сред	њом	Евро	пом.	Нај	те	жи	и	нај	по	губ
ни	ји	ра	то	ви	ко	је	Ру	си	ја	во	ди	ла	у	де	вет	на	е	стом	и	два	де	се	том	ве	ку	
во	ђе	ни	су	упра	во	у	европ	ском	де	лу	соп	стве	не	зе	мље	и	у	Евро	пи	
За	па	да,	а	не	у	Евро	а	зи	ји.

Уло	га	и	сми	сао	ве	ли	ке	ру	ске	др	жа	ве	у	очи	ма	за	пад	них	Евро
пља	на	 ва	ри	ра	ли	 су	 од	 ре	ал	по	ли	тич	ког	 под	ра	зу	ме	ва	ња	 ње	ног	
европ	ског	ка	рак	те	ра,	до	дис	кри	ми	на	ци	је	и	„из	ба	ци	ва	ња“	из	за	јед
ни	це	европ	ских	на	ро	да.	Без	об	зи	ра	на	све,	Ру	си	ја	је	би	ла	и	оста
ла	кон	сти	ту	тив	ни	део	укуп	ног	европ	ског	по	рет	ка,	час	као	па	сив	ни	
час	као	ак	тив	ни	чи	ни	лац	уну	тар	кон	ти	нен	тал	них	од	но	са.

Ру	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	и	по	ли	ти	ча	ри	су	се	под	ва	ја	ли	у	ис	точ	не,	
сла	во	но	фил	ске,	тј.	евро	а	зиј	ске	и	про	за	пад	не	атлан	ти	стич	ке	сме	ро
ве.	Евро	па	на	За	па	ду	је	до	жи	вља	ва	на	час	као	уз	ви	ше	ни	иде	ал	ко
ме	је	по	треб	но	стре	ми	ти,	час	као	мр	ски	не	при	ја	тељ	ко	ме	се	свим	
си	ла	ма	ва	ља	су	прот	ста	ви	ти.23)	У	од	но	су	пре	ма	дру	гим	европ	ским	
си	ла	ма	Ру	си	ја	се	у	пу	ној	ме	ри	ис	ка	зи	ва	ла	као	европ	ски	и	евро	а	зиј
ски	Ис	ток,	по	себ	но	за	ин	те	ре	со	ван	за	она	под	руч	ја	ко	ја	су	нај	бли	жа	
ње	ним	за	пад	ним	ју	го	за	пад	ним	гран	ци	ма.	У	та	под	руч	ја	су	пре	свих	
спа	да	ли	Сред	ња	Евро	па	и	на	ро	чи	то	Бал	кан.24)

Бал	кан	ско	по	лу	о	стр	во	је	би	ло	од	оп	штег	ин	те	ре	са	за	Ру	си	ју	из	
ви	ше	по	себ	них	раз	ло	га.	Сми	сао	до	га	ђа	ја	у	два	де	се	том	ве	ку	и	са
вре	ме	на	ме	ђу	на	род	на	си	ту	а	ци	ја	те	шко	да	мо	гу	да	се	раз	у	ме	ју	без	
ува	жа	ва	ња	ди	ја	лек	ти	ке	ру	ске	за	пад	не	и	бал	кан	ске	по	ли	ти	ке,	као	и	
за	пад	не	„ис	точ	не	по	ли	ти	ке“,	не	са	мо	пре	ма	Ср	би	ји	(и	Ју	го	сла	ви	ји)	
не	го	пре	свих	и	све	га	пре	ма	Ру	си	ма	и	Ру	си	ји.25) 

Уз	то,	по	треб	но	је	под	се	ти	ти	се	да	је	ру	ски	ге	о	по	ли	тич	ки	ин
те	рес	пла	си	ран	на	Бал	ка	ну	био	де	тер	ми	ни	сан	ру	ском	сре	до	зем	ном	
аген	дом	и	фа	мо	зним	„из	ла	ском	на	то	пла	мо	ра“.	Ру	ска	спољ	на	по
ли	ти	ка	је	ду	го	би	ла	оп	сед	ну	та	пре	вла	да	ва	њем	за	тво	ре	не	ску	че	но
сти	Цр	ног	мо	ра,	осва	ја	њем	Кон	стан	ти	но	по	ља	(Ин	стан	бу	ла)	и	ус
по	ста	вља	њем	нео	ме	та	ног	про	ла	ска	 сво	је	 цр	но	мор	ске	фло	те	 кроз	

23) 	О	то	ме:	Кан	тор	Вла	ди	мир,	Русијајеевропсказемља.Мукотрпанпуткацивилизацији, 
гла	ва	„За	пад	ња	штво	про	блем	'ру	ског	пу	та'“,	стр.	1142,		XX	век	–	књи	жа	ра	Круг,	Бе	о
град,	2001.

24)	 Ви	де	ти:	Сте	пић	Ми	ло	мир,	„Ср	би	ја	у	евро	а	зиј	ској	и	нео	е	вро	а	зиј	ској	кон	цеп	ци	ји	–	упо
ред	на	ге	о	по	ли	тич	ка	ана	ли	за“,	стр.	2351,	збор	ник	РусијаиБалкан–питањабезбедно-
стиисарадње,	при	ре	дио	Зо	ран	Ми	ло	ше	вић,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	
2008.

25) 	О	то	ме:	Лон	гворт	Фи	лип,	СтварањеИсточнеЕвропе.Одпреисториједопосткому-
низма,	гла	ва	„До	ба	про	све	ће	но	сти	и	ро	ман	ти	зма	(17701848)“,	стр.	212249.	и	„Кри	ву
дав	пут	до	Са	ра	је	ва	(18481914)“,	стр.	171212,	Клио,	Бе	о	град,	2002.
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Бос	фор	и	Дар	да	не	ле.	Кон	стан	ти	но	пољ	(Ца	ри	град	или	Ис	тан	бул),	
ни	је	до	жи	вља	ван	са	мо	као	ге	о	граф	ска,	тј.	ма	ри	тим	на	по	жељ	ност	
и	та	ла	со	крат	ски	ге	о	по	ли	тич	ки	циљ,	не	го	и	као	мит	ско	и	са	крал	но	
ме	сто	об	но	ве	и	сна	же	ња	пра	во	сла	вља	и	сло	вен	ског	ви	зан	ти	зма.26)

Има	ју	ћи	 у	 ви	ду	 при	мар	не	 ци	ље	ве	 чи	ни	 се	 ло	гич	ним	 ру	ско	
пре	фе	ри	ра	ње	од	но	са	са	Тур	ском	и	Бу	гар	ском,	зе	мља	ма	ко	је	су	по	
по	ло	жа	ју	 и	 раз	да	љи	на	ма	 би	ле	 нај	бли	же	 цр	но	мор	ским	 и	 про	ме
ди	те	ран	ским	 ко	му	ни	ка	ци	о	ним	 тра	јек	то	ри	ја	ма	 ру	ског	 про	те	за	ња.	
Ода	тле	 је	 схва	тљи	ви	ја	и	 срп	ска	уз	не	ми	ре	ност	и	увре	ђе	ност	дру
га	чи	јим	ска	ли	ра	њем	бал	кан	ских	при	о	ри	те	та	Пе	тро	гра	да,	сва	ка	ко	
дру	га	чи	јих	од	оних	ко	је	је	оче	ки	вао	Бе	о	град.	Још	од	1878.	го	ди	не	
па	све	до	по	чет	ка	Пр	вог	свет	ског	ра	та	Бу	гар	ска	је	би	ла	у	жи	жи	ру
ске	па	жње,	сва	ка	ко	ви	ше	од	Ср	би	је.27)	Тек	по	сле	укла	ња	ња	по	след
њег	Обре	но	ви	ћа	и	дра	стич	ног	пре	о	кре	та	срп	ске	спољ	не	по	ли	ти	ке	
од	ма	ја	1903.	те	ни	за	бу	гар	ских	из	не	ве	ра	ва	ња	и	са	ве	знич	ког	и	рат
ног	при	кла	ња	ња	Цен	трал	ним	си	ла	ма,	Ру	си	ја	ће	нај	зад	про	ме	ни	ти	
став,	али	доц	кан.

Ти	ме	се	по	ка	за	ло	као	уза	луд	но	оно	у	шта	су	ду	го	ве	ро	ва	ли	не
ки	 ру	ски	 ди	пло	ма	ти	 да	 је	 за	Ру	си	ју	 ва	жни	ја	 при	вр	же	на	 „Ве	ли	ка	
Бу	гар	ска“	 од	би	ло	 ко	је	 дру	ге	 бал	кан	ске	 зе	мље,	па	и	Ср	би	је.	На
по	слет	ку	 се	 по	ка	за	ло:	 ни	ти	 је	 оства	ре	на	 Ве	ли	ка	 Бу	гар	ска,	 ни	ти	
је	Бу	гар	ска	у	ре	ал	ним	ди	мен	зи	ја	ма	европ	ских	од	но	са	би	ла	ло	јал
на	Ру	си	ји	(јер	је	у	два	нај	зна	чај	ни	ја	на	вра	та	пре	шла	у	не	мач	ки	и	
аустро	у	гар	ски	рат	ни	та	бор),	ни	ти	су	оства	ре	ни	нај	ва	жни	ји	ру	ски	
ге	о	по	ли	тич	ки	ци	ље	ви	кон	тро	ле	мо	ре	у	за.	Ру	ска	Им	пе	ри	ја	је	по	том	
не	ста	ла	у	ре	во	лу	ци	о	нар	ном	ви	хо	ру,	а	да	ни	је	ус	пе	ла	да	иза	ђе	на	
Ме	ди	те	ран.

5.

Евро	по	цен	трич	на	ста	но	ви	шта	о	мар	ги	нал	ном	ге	о	е	ко	ном	ском	
и	ге	о	по	ли	тич	ком	ка	рак	те	ру	Ср	ба	и	срп	ског	про	сто	ра,	упор	но	пла
си	ра	на	 из	 Бе	ча,	Пе	ште	 и	 Бер	ли	на,	 би	ла	 су	 не	скри	ве	но	 су	прот	на	
срп	ским	и	ру	ским	ту	ма	че	њи	ма	при	ро	де	Ис	точ	ног	пи	та	ња	ко	ја	су	

26)	 	При	мер	та	ла	со	крат	ске	и	нео	ро	меј	ске	но	стал	ги	је	са	сло	ве	но	фил	ног	ста	но	ви	шта	пру	жа	
исто	ри	о	зоф	ско	де	ло	Ни	ко	ла	ја	Фјо	до	ро	ва,	ТугазаКонстантинопољем,	(на	слов	из	да	ва
ча),	Ло	гос		Ант,	Бе	о	град,	1997.

27) 	Ви	де	ти:	То	до	ров	Ко	ста,	ПолитичкаисторијасавременеБугарске,	гла	ва	„Вла	да	док	то
ра	К.	Сто	и	ло	ва	и	из	ми	ре	ње	са	Ру	си	јом“,	стр.	134142,	Бе	о	град,	1938.	(без	озна	ке	из	да
ва	ча)
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у	ар	гу	мен	та	ци	о	ном	сре	ди	шту	за	сту	па	ла	све	ја	сни	је	ин	те	ре	се	срп
ског	на	ро	да,	али	и	Ру	си	је	као	ве	ли	ке	и	зна	чај	не	европ	ске	зе	мље.28) 
Упра	во	у	три	де	се	так	го	ди	на	ко	је	су	прет	хо	ди	ле	из	би	ја	њу	Ве	ли	ког	
ра	та	 (18781914)	 до	ћи	 ће	 до	 за	вр	шног	 об	ли	ко	ва	ња	 и	 учвр	шће	ња	
на	ци	о	нал	не	и	др	жав	не	све	сти	у	срп	ском	на	ро	ду.29)

Ни	јед	но	од	два	оку	па	ци	о	на	цар	ства	Ср	би	ма	и	Ју	жним	Сло	ве
ни	ма	ни	је	хте	ло	да	до	бро	вољ	но	при	у	шти	по	ли	тич	ко	осло	бо	ђе	ње	
у	из	ра	зу	њи	хо	ве	соп	стве	не	по	ли	тич	ке	во	ље,	а	ка	да	се	нај	зад	оно	и	
до	го	ди	ло	зби	ло	се	из	ну	ђе	но,	су	прот	но	фун	да	мен	тал	ним	им	пе	ри
јал	ним	те	жња	ма	Аустро	у	гар	ске	и	Тур	ске.	Ни	јед	на	од	тих	им	пе	ри	ја,	
сва	ка	из	соп	стве	них	по	ли	тич	ких	раз	ло	га	и	стра	те	шких	ин	те	ре	са,	
ни	је	до	зво	ља	ва	ла	осло	ба	ђа	ње	Ср	ба	и	дру	гих	Ју	жних	Сло	ве	на,	бар	
не	пре	не	го	што	су	Ср	би	бор	бом	ус	пе	ли	да	за	до	би	ју	нео	п	ход	не	на
ци	о	нал	не	сло	бо	де,	а	по	том	и	др	жав	ну	са	мо	стал	ност.

У	Тур	ској	и	про	тив	Тур	ске	еман	ци	па	ци	ја	се	до	га	ђа	ла	од	по	чет
ка	до	пред	крај	де	вет	на	е	стог	ве	ка,	пу	тем	му	ко	трп	не	ево	лу	ци	је	од	
па	ша	луч	ког	и	ва	зал	ског	кне	же	вин	ског,	пре	ко	ауто	ном	ног	и	про	тек
ти	ра	ног	ста	ту	са,	до	пу	не	и	ме	ђу	на	род	но	прав	но	га	ран	то	ва	не	не	за
ви	сно	сти	Ср	би	је.30)

Тур	ска	 у	 тој	 епо	хи	ни	је	ма	лак	са	ла	и	 опа	ла	до	нео	д	луч	но	сти	
са	мо	пред	на	ле	том	срп	ске	др	жа	во	твор	не	енер	ги	је	не	го	и	услед	све	
ве	ћих	при	ти	са	ка	и	ам	би	ци	ја	Аустро	у	гар	ске	да	је,	уз	одо	бре	ње	ве
ли	ких	си	ла,	јед	но	став	но	за	ме	ни	на	Бал	ка	ну.

Аустро	у	гар	ска	не	са	мо	да	ни	је	хте	ла	би	ло	ка	кву	по	себ	ну	 ју
жно	сло	вен	ску	др	жа	ву	 у	 свом	 су	сед	ству	не	го	ни	је	 искре	но	же	ле
ла	ни	ус	по	ста	ву	три	ја	ли	зма	ко	ји	би	гер	ман	скоугар	ском	др	жав	ном	

28)	 	О	то	ме:	Кне	же	вић	Ми	лош,	„Срп	ски	на	род	пре	и	по	сле	Ју	го	сла	ви	је.	Срп	ско	пи	та	ње	у	
ре	тро	спек	ти	ви	и	пер	спек	ти	ви“,	стр.	959,	гла	ва	„То	пи	ка	и	то	по	ло	ги	ја	срп	ског	пи	та	ња“,	
по	гла	вље	„Срп	ско	пи	та	ње	је	ис	точ	но	и	ју	го	и	сточ	но	пи	та	ње“,	стр.	2628,	збор	ник	Срп-
скопитањенаБалкану,	уре	дио	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	ИПС,	Бе	о	град,	сеп	тем	бар	2013.

29) 	Ви	де	ти:	Ћир	ко	вић	Си	ма,	Србимеђуевропскимнародима,	гла	ва	„За	на	ци	о	нал	ну	др	жа
ву	и	про	тив	ње“,	стр.	208255,	по	себ	но	по	гла	вља	„Вла	да	ју	ћа	на	ци	ја“,	стр.	215221,	и	
„Ма	њин	ска	на	род	ност“,	стр.	221226,	Equ	i	li	bri	um,	Бе	о	град,	2004.	Та	ко	ђе:	Ба	зић	Јо	ван,	
Српскопитање.Политичкеконцепцијерешавањасрпскогнационалногпитања,	по
гла	вље	„Основ	ни	чи	ни	о	ци	кон	сти	ту	и	са	ња	срп	ске	на	ци	је“,	стр.	2333,	Слу	жбе	ни	лист	
СЦГ	–	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2003.

30) 	О	то	ме:	Јев	тић	Дра	гош,	По	по	вић	Дра	го	љуб,	Правнаисторијајугословенскихнарода, 
гла	ва	 „Ср	би	ја	 од	 1804.	 до	 1914.	 го	ди	не“,	 по	себ	но	 по	гла	вља	 „Др	жав	но	прав	ни	 раз	вој	
Ср	би	је	од	1870.	до	1903.	го	ди	не“,	стр.	141178.	и	„Основ	не	ка	рак	те	ри	сти	ке	раз	вит	ка	
срп	ске	др	жа	ве	у	пе	ри	о	ду	19031914.	го	ди	на“,	стр.	178186,	Из	да	вач	ка	ку	ћа	„Дра	га	нић“,	
Бе	о	град,	1996.
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скло	пу	на	до	дао	и	тре	ћу,	че	шкосло	вач	ку	и	ју	жно	сло	вен	ску	др	жав
ну	ком	по	нен	ту.31)

Осе	ћа	ју	ћи	опа	сност	по	пут	Не	мач	ке,	 да	 је	Ру	си	ја	 као	нај	ве	ћа	
сло	вен	ска	зе	мља	у	пре	те	ћој	по	за	ди	ни	ње	них	екс	пан	зи	о	ни	стич	ких	
пла	но	ва,	Аустро	у	гар	ска	 је	 те	жи	ла	ути	ша	ва	њу	иоле	чуј	ни	јег	 сло
вен	ског	 гла	са	 у	 ка	то	лич	кој	 „хар	мо	ни	ји“	 вла	сти	тог	 им	пе	ри	јал	ног	
устрој	ства.	Се	бич	на	не	у	ви	ђав	ност	пре	ма	„аустро	у	гар	ским	Сло	ве
ни	ма“,	на	по	слет	ку	се	осве	ти	ла	Аустро	у	гар	ској	мо	нар	хи	ји.	За	пад	ни	
и	Ју	жни	Сло	ве	ни	на	пра	ви	ли	су	сво	је	на	ци	о	нал	не	др	жа	ве	на	раз	ва
ли	на	ма	мул	ти	на	ци	о	нал	не	Аустро	у	гар	ске.32)

Раз	ла	га	ње	сред	ње	е	вроп	ске	и	бал	кан	ске	Аустро	у	гар	ске	има	ло	
је	сво	је	ду	бо	ке	раз	ло	ге.	Док	су	срп	ске	те	жње	би	ле	у	до	ме	ну	уки
да	ња	оку	па	ци	је	и	де	ко	ло	ни	зо	ва	ња,	 те	на	ци	о	нал	не	 еман	ци	па	ци	је,	
мо	дер	ни	за	ци	је	и	др	жав	не	из	град	ње,	до	тле	је	Аустро	у	гар	ска	сво	је	
бал	кан	ске	пла	но	ве	те	ме	љи	ла	на	ко	ло	ни	јал	ној	екс	пан	зи	ји,	еко	ном
ској	до	ми	на	ци	ји	и	им	пе	ри	јал	ној	хе	ге	мо	ни	ји.	Док	је	Ср	би	ја	же	ле	ла	
да	 по	ти	сне	 ар	ха	ич	ну	 Тур	ску	 са	 свог	 ет	но	на	ци	о	нал	ног	 про	сто	ра,	
Аустри	ја	је	на	сто	ја	ла	да	за	ме	ни	тур	ску	вла	да	ви	ну	сво	јом	би	ро	кра
ти	јом	и	ад	ми	ни	стра	ци	јом	на	пре	у	зе	тим	под	руч	ји	ма	и	да,	при	том,	
ко	ли	ко	ви	ше	мо	же,	ума	њи	и	ану	ли	ра	сва	ки	срп	ски	ути	цај	су	прот
ног	сме	ра.

Раз	ли	ке	у	исто	риј	ским	пер	спек	ти	ва	ма	Ср	би	је	и	ње	ног	аустро
у	гар	ског	су	пар	ни	ка	би	ле	су	оди	ста	пре	ве	ли	ке	и	чак	и	на	кра	ћи	рок	
не	из	др	жљи	ве.	Исто	ри	ча	ри	Љу	бо	драг	Ди	мић	и	Ми	ра	Ра	до	је	вић	су	
при	ме	ти	ли:	„Стра	ху	ју	ћи	од	мо	гу	ћег	ути	ца	ја	Ср	би	је	на	њих	(ми	сли	
се	на	Ср	бе,	при	мед	ба	ауто	ра)	и	сла	бо	скри	ва	не	те	жње	да	оку	пља	
‘ра	су	то	срп	ство’,	Аустро	у	гар	ска	је	от	по	че	ла	са	пра	вље	њем	пла	но
ва	за	уни	ште	ње	срп	ске	др	жа	ве	и	ком	про	ми	то	ва	ње	по	ли	ти	ке	ју	го
сло	вен	ског	по	кре	та.	У	њи	хо	вој	осно	ви	би	ла	је	про	це	на	да	је	по	сле	
гу	бит	ка	хе	ге	мо	ни	је	у	Не	мач	кој	и	Ита	ли	ји,	ре	ша	ва	ње	пи	та	ња	Бал
ка	на	по	ста	ло	од	жи	вот	ног	зна	ча	ја	за	Мо	нар	хи	ју.	Ис	ти	ски	ва	ње	са	
про	сто	ра	Цен	трал	не	Евро	пе	оста	вља	ло	је	Хаб	сбур	шкој	мо	нар	хи	ји	
је	ди	ну	мо	гућ	ност	да	се	на	Бал	ка	ну	оства	ри	као	ве	ли	ка	си	ла.	Упра

31)	 	Ви	де	ти:	Ек	ме	чић	Ми	ло	рад,	„Ју	жни	Сло	ве	ни	под	хаб	сбур	гов	ци	ма	(19031914)“,	стр.	
352365,	ИсторијаЈугославије,	Иван	Бо	жић,	Си	ма	Ћир	ко	вић,	Ми	ло	рад	Ек	ме	че	ић,	Вла
ди	мир	Де	ди	јер,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1972.

32)	 	О	то	ме:	Taylor	A.	J.	P.	Habsburškamonarhija1809-1918,	gla	va	„Epi	log:	na	ro	di	bez	di	na
sti	je“,	str.	313325,	Zna	nje,	Za	greb,	1990.
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во	 то	 је	 чи	ни	ло	 при	род	ним	 не	при	ја	те	љем	 Ср	би	је.“33)	 Оди	ста,	 од	
1903.	до	1914.	ан	та	го	ни	зо	ва	не	Ср	би	ја	и	Аустро	у	гар	ска	су,	у	ства
ри,	би	ли	још	са	мо	на	крат	ко	не	за	ра	ће	ни	не	при	ја	те	љи	ко	је	је	раз	два
ја	ла	 не	тр	пе	љи	вост	 и	мр	жња.34)	 Ве	ћи	 део	 по	ли	тич	ке	 и,	 на	ро	чи	то,	
ра	то	бор	не	вој	не	ели	те	Аустро	у	гар	ске	же	лео	је	пот	пу	но	уни	ште	ње	
Ср	би	је	као	др	жа	ве.35) 

У	 Аустро	у	гар	ској	 је	 ју	жно	сло	вен	ско	 осло	бо	ђе	ње	 из	о	ста	ја	ло	
прак	тич	но	све	до	ње	ног	не	слав	ног	им	пе	ри	јал	ног	кра	ха	но	вем	бра	
1918.	 го	ди	не.	 Сте	пе	но	ва	но	 ин	тен	зи	те	том	 ге	о	по	ли	тич	ког	 про	ти
вље	ња,	Ср	би	ју	 је	нај	сна	жни	је	 оспо	ра	ва	ла	и	осу	је	ћи	ва	ла	Аустро
у	гар	ска	ко	ја	је,	у	ства	ри,	од	Бер	лин	ског	кон	гре	са	1878.	до	по	чет	ка	
Пр	вог	 свет	ског	 ра	та	 би	ла	не	пре	кид	но	на	ро	гу	ше	ни	 ге	о	по	ли	тич	ки	
ан	та	го	ни	ста	Ср	би	ји.	У	ма	њој	ме	ри	се	као	про	тив	ник	ју	жно	сло	вен
ског	осло	бо	ђе	ња	ис	по	ља	ва	ла	већ	те	мељ	но	по	љу	ља	на	и	осла	бље	на	
Тур	ска,	док	је	бал	кан	ска	уло	га	и	по	ли	ти	ка	Ру	си	је	би	ла	са	свим	дру
га	чи	ја,	за	пра	во	су	прот	на.

6.

И	за	пад	на	и	ис	точ	на	европ	ска	по	ли	ти	ка	у	про	шлом	и	прет	про
шлом	ве	ку	во	ди	ла	 се	у	ослон	цу	на	ус	по	ста	вља	ње	и	раз	вр	га	ва	ње	
ме	ђу	др	жав	них	са	ве	за.	Не	до	вољ	на	по	је	ди	нач	на	при	вред	на	и	вој	на	
моћ	на	го	ни	ла	је	чак	и	нај	ве	ће	др	жа	ве	са	европ	ске	сце	не	на	до	пу
ња	ва	ње	не	до	стат	ка	хе	ге	мо	ни	јал	не	сна	ге,	ра	зно	вр	сним	са	ве	зи	ма	и	
са	ве	зни	ци	ма.	 Си	нер	гич	на	 ди	мен	зи	ја	 по	на	о	соб	 су	прот	ста	вље	них	
али	јан	си	па	да	у	очи	упра	во	у	вре	ме	ну	пре	из	би	ја	ња	Пр	вог	свет	ског	
ра	та.	У	три	де	ка	де	ко	је	су	прет	хо	ди	ле	ве	ли	ком	су	ко	бу	као	на	фил	му	
про	ми	ца	ли	су	су	сре	ти,	оку	пља	ња	и	ра	зи	ла	же	ња,	са	ве	зи	и	са	ве	зни
ци,	сти	ца	ње	по	ве	ре	ња	и	раз	о	ча	ра	ња	због	парт	нер	ске	не	ло	јал	но	сти	

33) 	О	то	ме:	Ра	до	је	вић	Ми	ра,	Ди	мић	Љу	бо	драг,	СрбијауВеликомрату1914-1918.Кратка
историја,	гла	ва	„Ви	нов	ни	ци	ра	та	и	Кра	ље	ви	на	Ср	би	ја“,	стр.	50,	СКЗ	–	Бе	о	град	ски	фо
рум	за	свет	рав	но	прав	них,	Бе	о	град,	2014.

34)	 	Ви	де	ти:	Ка	зи	ми	ро	вић	Ва	са,	СрбијаиЈугославија1914-1945,	књи	га	пр	ва,	гла	ва	„Рат	ни	
пла	но	ви	Аустри	је	про	тив	Ср	би	је“,	стр.	3848,	и	„Ју	жни	Сло	ве	ни	у	ра	ту	про	тив	Ср	би	је“,	
по	гла	вља	„Ра	то	ва	ње	Хр	ва	та	и	Му	сли	ма	на	у	Ср	би	ји“,	стр.	6180,		и	„Се	ја	чи	мр	жње	пре
ма	Ср	би	ји“,	стр.	8095,	При	зма,	Кра	гу	је	вац		Цен	тар	филм,	Бе	о	град,	Кра	гу	је	вац,	1995.

35) 	О	рас	пра	ва	ма	о	суд	би	ни	вој	но	по	ра	же	не	и	оку	пи	ра	не	Ср	би	је	и	Ср	ба,	ко	ја	се	во	ди	ла	
из	ме	ђу	тзв.	анек	си	о	ни	ста	и	њи	хо	вих	не	ис	то	ми	шље	ни	ка	у	Аустри	ји	и	Угар	ској,	као	и	у	
Не	мач	кој,	од	1915.	до	1918.	го	ди	не,	ви	де	ти	по	дроб	ну	ана	ли	зу:	Ми	тро	вић	Ан	дреј,	Про-
дорнаБалкан.СрбијауплановимаАустроугарскеиНемачке,1908-1918,	део	„Не	моћ	
19161918“,	на	ро	чи	то	гла	ва	„Су	коб	око	пле	на	(де	цем	бар	1915	–	јул	1916)“,	стр.	303339	
,	НО	ЛИТ,	Бе	о	град,	1981.
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и	про	ме	не	стра	не.	До	ка	зе	вер	но	сти	пра	ти	ла	су	ола	ка	из	не	ве	ра	ва	ња,	
ве	ли	ке	на	де	још	ве	ћа	оча	ја	ња	због	ус	кра	ће	них	раз	вој	них	пер	спек
ти	ва	и	по	ли	тич	ког	и	еко	ном	ског	без	из	ла	за.	На	ве	ли	ке	осци	ла	ци	је	у	
гру	пи	са	њу	ри	вал	ских	и	ко	о	пе	ра	тив	них	стра	на	нај	ре	чи	ти	је	ука	зу	је	
вре	ме	по	сле	Бер	лин	ског	кон	гре	са	1878.	го	ди	не,	све	до	коб	ног	ле	та	
1914.	го	ди	не	ка	да	је	по	чео	Ве	ли	ки	рат.

Тројецарскиспоразум	је	при	вре	ме	но	на	пу	штен,	да	би	га	1879.	
го	ди	не	 за	ме	нио	Двојни савез,	 то	 јест	 тај	ни	 спо	ра	зум	 Не	мач	ке	 и	
Аустро	у	гар	ске	о	ме	ђу	соб	ној	по	мо	ћи	и	од	бра	ни,	пре	све	га	од	мо
гу	ћег	на	па	да	Ру	си	је.	По	след	ње	на	сто	ја	ње	би	змар	ков	ске	по	ли	ти	ке	
услов	не	кон	ти	нен	тал	не	рав	но	те	же	би	ло	је	об	на	вља	ње	Тројецарског
споразума	1881,	али	и	тај	по	ку	шај	су	убр	зо	пре	га	зи	ле	про	ме	ње	не	
окол	но	сти.	Фран	цу	ском	по	ли	ти	ком	на	се	ве	ру	Афри	ке	не	за	до	вољ	на	
Ита	ли	ја	се	1882.	при	дру	жи	ла	двој	ном	са	ве	зу	Не	мач	ке	и	Аустро	у
гар	ске.	Та	ко	 је	на	стао,	 ка	ко	ће	 се	ка	сни	је	по	ка	за	ти,	да	ле	ко	се	жно	
зна	чај	ни	Тројнисавез.

Крх	ке	и	не	из	ве	сне	при	ли	ке	на	Бал	ка	ну	на	ве	ле	су	цар	ску	Ру
си	ју	1887.	го	ди	не	на	по	ку	шај	да	пу	тем	Уговораореосигурању	ко
ли	кото	ли	ко	урав	но	те	жи	и	уса	гла	си	од	но	се	са	кључ	ним	ге	о	по	ли
тич	ким	 чи	ни	о	ци	ма	 Цен	трал	не	 Евро	пе.	 Од	ред	бе	 су	 се	 од	но	си	ле	
на	не	у	трал	ни	став	Ру	си	је	у	слу	ча	ју	да	Не	мач	ка	бу	де	на	пад	ну	та	од	
Фран	цу	ске	и	обр	ну	то:	не	у	трал	ност	Не	мач	ке	уко	ли	ко	би	до	шло	до	
аустро	у	гар	ског	на	па	да	на	Ру	си	ју.	У	сва	ком	слу	ча	ју,	овај	уго	вор	је	
био	ко	ли	ко	не	са	о	бра	зан	ствар	ним	на	ме	ра	ма	об	у	хва	ће	них	др	жа	ва,	
то	ли	ко	ре	ал	ним	при	ли	ка	ма	ко	је	 су	во	ди	ле	Евро	пу	у	 са	свим	дру
гом	 ко	а	ли	ци	о	ном	 прав	цу.	 Упра	во	 то	 се	 и	 де	си	ло	 за	кљу	чи	ва	њем	
Француско-Рускогсавеза	1894.	го	ди	не	ко	ји	је,	са	мо	на	из	глед,	био	
упе	рен	про	тив	бри	тан	ске	ко	ло	ни	јал	не	до	ми	на	ци	је	на	свет	ским	мо
ри	ма	у	Афри	ци	и	у	Ази	ји,	а	за	пра	во	био	усме	рен	на	огра	ни	че	ње	и	
су	зби	ја	ње	све	из	ра	зи	ти	је	не	мач	ке	опа	сно	сти	по	одр	жа	ње	европ	ске	
рав	но	те	же	сна	га.	Не	мач	ка	је,	на	и	ме,	сво	јим	ми	ли	та	ри	змом	и	екс
пан	зи	о	ни	змом	 по	ста	ја	ла	 све	 из	ра	зи	ти	ји	 про	блем	 урав	но	те	же	ног	
од	но	са	сна	га	у	Евро	пи	и	све	ту.

На	пре	ло	му	ве	ко	ва	не	мач	ко	хла	ђе	ње	од	но	са	пре	ма	Ве	ли	кој	Бри
та	ни	ји	пра	ти	ло	је	по	гор	ша	ње	од	но	са	Фран	цу	ске	пре	ма	Не	мач	кој.	
На	осно	ву	от	кла	ња	ња	не	спо	ра	зу	ма	на	ко	ло	ни	јал	ним	под	руч	ји	ма	у	
Афри	ци	и	Ази	ји	из	ме	ђу	Фран	цу	ске	и	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	 је	 1904.	
го	ди	не	 скло	пље	на	СрдачнаАнтанта.	 	Иако	 је	 би	ла	 пот	пи	сни	ца	
Тројногспоразума	Ита	ли	ја	је	не	што	ра	ни	је	(1902)	скло	пи	ла	тај	ни	
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пакт	са	Фран	цу	ском.	Ма	ро	кан	ска	кри	за	1905.	уз	не	мач	ко	упли	та	ње	
у	на	по	ре	Фран	цу	ске	да	ус	по	ста	ви	про	тек	то	рат	тој	зе	мљи,	убр	за	ла	
је	пре	гру	пи	са	ва	ње	ве	ли	ких	европ	ских	си	ла.	Из	гу	бље	ни	рат	Ру	си	је	
про	тив	Ја	па	на	1905.	до	вео	је	до	по	тре	бе	пре	ци	зи	ра	ња	и	ре	ор	га	ни
зо	ва	ња	ру	ских	и	бри	тан	ских	ин	те	ре	са	и	сфе	ра	ути	ца	ја	у	Ази	ји,	па	
је	1907.	скло	пљен	Енглеско-Рускипакт.	Не	ду	го	по	том,	у	са	вез	две	
др	жа	ве	ушла	је	и	тре	ћа	чи	ме	је	на	ста	ла	ТројнаАнтанта	ко	ју	су	са
чи	ња	ва	ле	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја,	Фран	цу	ска	и	Ру	си	ја.	Ком	пле	ти	ра	њем	
и	учвр	шће	њем	дру	гог	ве	ли	ког	са	ве	за	у	пр	вој	де	це	ни	ји	два	де	се	тог	
ве	ка	 сли	ка	 ан	та	го	ни	зо	ва	них	 европ	ских	 бло	ко	ва	 мо	ћи	 по	ста	ла	 је	
пот	пу	но	ја	сна.	Ве	ли	ки	су	коб	у	Евро	пи	мо	гао	је	да	поч	не	сва	ки	час,	
што	се	и	до	го	ди	ло!

7.

Ду	бљи	 узро	ци	 Пр	вог	 свет	ског	 ра	та,	 са	др	жа	ни	 су,	 за	пра	во	 у	
раз	до	бљу	бре	ме	ни	том	су	прот	но	сти	ма	и	су	ко	би	ма	из	ме	ђу	др	жа	ва	
и	на	ци	ја	у	Евро	пи	де	вет	на	е	стог	и	по	чет	ком	два	де	се	тог	ве	ка.36)	Реч	
је	о	ду	гом	вре	ме	ну	ко	је	је,	по	кри	ва	ју	ћи	пре	ко	сто	го	ди	на,	се	за	ло	од	
ве	ли	ке	Фран	цу	ске	ре	во	лу	ци	је	1789.	 го	ди	не,	пре	ко	На	по	ле	о	но	вих	
ра	то	ва	 окон	ча	них	1815,	 све	 до	по	чет	ка	Ве	ли	ког	 ра	та	 1914.	 го	ди
не.	Ду	жи	ну	 јед	ног	ве	ка	исто	ри	ча	ри	не	од	ре	ђу	ју	 са	мо	де	ци	мал	но	
као	сто	ле	ће	не	го	и	при	ме	ном	дру	гих	ме	ри	ла	ко	јим	оме	ђу	ју	епо	ху.	
Ода	тле,	у	очи	ма	исто	ри	ча	ра	сто	ле	ће	мо	же	би	ти	и	кра	ће	и	ду	же	од	
ње	го	ве	сто	го	ди	шње	хро	нич	ке	ди	мен	зи	је.	Ве	ли	ки	рат,	ко	ји	је	из	био	
и	про	те	као	у	дру	гој	де	це	ни	ји	два	де	се	тог	ве	ка,	че	сто	се	узи	ма	као	
пре	суд	на	де	мар	ка	ци	ја	епо	ха.	У	том	сми	слу,	епо	ха	прет	ход	ног	ве	ка	
је	ду	бо	ко	за	шла	у	сле	де	ће	сто	ле	ће,	као	што	се	„скра	ће	ни“	два	де
се	ти	век,	по	ми	шље	њу	бри	тан	ског	исто	ри	ча	ра	Ери	ка	Хоб	сба	у	ма,	
за	вр	шио	и	пре	до	слов	ног	ка	лен	дар	ског	ис	те	ка.37)

У	пре	до	че	ном	не	по	ду	да	ра	њу	ду	жи	не	сто	ле	ћа	и	тра	ја	ња	исто
риј	ске	 епо	хе	 у	 ње	ном	 кон	зи	стент	ном	 од	ре	ђе	њу,	 као	 сим	бо	лич	ко	

36) О	то	ме	исто	ри	чар	Ан	дреј	Ми	тро	вић	пи	ше:	„Ка	да	је	реч	о	од	лу	ци	вођ	ства	две	ју	ца	ре	ви
на	да	по	ву	ку	нај	ри	скант	ни	ји	по	тез,	исто	риј	ска	ис	тра	жи	ва	ња	от	кри	ва	ју	да	је	она	би	ла	
ре	зул	тат	де	ло	ва	ња	ви	ше	узро	ка,	ши	рих	и	ду	бљих	не	го	што	је	то	Са	ра	јев	ски	атен	тат,	
узро	ка	ко	ји	су	се	обра	зо	ва	ли	то	ком	ни	за	го	ди	на,	има	ли	сво	ја	из	во	ри	шта	у	по	себ	ним	
по	тре	ба	ма,	про	бле	ми	ма	и	ин	те	ре	си	ма	ових	две	ју	си	ла	и	би	ли	без	ика	кве	су	штин	ске	
ве	зе	са	Ср	би	јом.“	Ми	тро	вић	Ан	дреј,	СрбијауПрвомсветскомрату,	гла	ва	„Ју	ли	1914“,	
по	гла	вље	„Уз	ро	ци“,	стр.	36,	Бе	о	град,	Сту	бо	ви	кул	ту	ре,	1984.

37) 	Ви	де	ти:	Хоб	сба	ум	Ерик,	Добаекстрема.ИсторијакраткогДвадесетогвека1914-
1991,„Пред	го	вор.	Век:	по	глед	из	птич	је	пер	спек	ти	ве“,	стр.	920,	и	„Пре	ма	ми	ле	ни	ју
му“,	стр.	419439,	Де	ре	та,	Бе	о	град,	2002.
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зна	чај	но	ме	сто	по	чет	ка	и	 за	вр	шет	ка	про	шлог	ве	ка,	ука	зу	је	се	 ју
жно	сло	вен	ско	Са	ра	је	во.	Вре	мен	ски	лук	два	де	се	тог	ве	ка	по	чео	 је	
ак	ци	јом	Мла	до	бо	са	на	ца	и	Прин	ци	по	вим	пуц	њи	ма	28.	 ју	на	1914.	
на	оба	ли	Ми	љац	ке,	да	би	се	на	истом	ме	сту	у	ха	о	тич	ним	се	це	си	о
ним	су	ко	би	ма	за	вр	шио	1992.	го	ди	не.38)

Пре	то	га,	у	ду	гом	де	вет	на	е	стом	сто	ле	ћу	од	ви	ја	ло	се	по	Ста
ри	кон	ти	нент	и	свет	не	ко	ли	ко	зна	чај	них	про	це	са.	Уко	ли	ко	се	узму	
у	 об	зир	 уну	тра	шњи	 и	 спо	ља	шњи	 аспек	ти	 европ	ског	 при	вред	ног	
ра	ста,	за	па	жа	се	да	су	ја	ча	ње	ин	ду	стри	је	и	тр	го	ви	не	би	ли	пра	ће
ни	осва	ја	њи	ма	ва	не	вроп	ских	ре	сурс	них	про	сто	ра	и	уве	ћа	њем	по
је	ди	нач	них	еко	ном	ских	мо	ћи.	Кон	ти	нент	је	по	сто	јао	те	сан	за	пу	ни	
раз	вој	еко	ном	ских	по	тен	ци	ја	ла	па	је	Евро	па	ушла	у	епо	ху	ин	тен
зив	ног	ко	ло	ни	јал	ног	ши	ре	ња.	Ве	ли	ке	и	ма	ле	европ	ске	зе	мље,	по
пут	 Ве	ли	ке	 Бри	та	ни	је,	 Фран	цу	ске,	 Хо	лан	ди	је,	 Бел	ги	је,	 Ита	ли	је,	
Не	мач	ке,	Ру	си	је,	осва	ја	ле	су,	де	ли	ле	и	рас	по	де	љи	ва	ле	ко	ло	ни	је	на	
дру	гим	кон	ти	нен	ти	ма.	

У	прет	ход	ном	де	вет	на	е	стом	ве	ку	је,	за	пра	во,	до	вр	шен	свет	ски	
си	стем	 ме	тро	пол	ског	 ка	пи	та	ли	зма,	 тј.	 ко	ло	ни	ја	ли	зма	 на	 евро	по
цен	трич	ној	осно	ви.	Си	стем	ме	ђу	на	род	них	од	но	са	 је	имао	пр	вен
стве	но	мор	ски,	пре	ко	мор	ски	и	оке	ан	ски	ка	рак	тер,	а	нај	и	зра	зи	ти	је	
су	га	очи	то	ва	ле	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја	и	Фран	цу	ска.	Европ	ске	зе	мље	
по	пут	 Ру	си	је,	Аустро	у	гар	ске	 и	Не	мач	ке	 пре	 и	 по	сле	 ује	ди	ње	ња,	
ни	су	то	ли	ко	ис	по	ља	ва	ле	ма	ри	тим	ни	и	мер	кан	тил	ни	ко	ло	ни	ја	ли	зам	
ди	љем	зе	маљ	ског	ша	ра,	ко	ли	ко	европ	ске	и	евро	а	зиј	ске	кон	ти	нен
тал	не	те	лу	ро	крат	ске	по	ри	ве	по	ли	тич	ких	и	вој	них	ели	та	и	на	ци	о
нал	них	еко	но	ми	ја.

О	то	ме	ути	цај	ни	ру	ски	ге	о	по	ли	ти	чар	Алек	сан	дар	Ду	гин	пи	ше:	
„Ро	вов	ски	 рат	 Ен	гле	ске	 са	 кон	ти	нен	тал	ним	 др	жа	ва	ма	 	 Аустро
Угар	ском	 им	пе	ри	јом,	Не	мач	ком	 и	 Ру	си	јом	 	 пред	ста	вљао	 је	 ге	о
по	ли	тич	ки	са	др	жај	18.	и	19.	ве	ка	(+	пр	ва	по	ло	ви	на	20.	ве	ка),	а	од	
сре	ди	не	на	шег	сто	ле	ћа	глав	ни	бра	ник	та	ла	со	кра	ти	је	по	ста	ју	САД.	
У	хлад	ном	ра	ту	19461991.	го	ди	не	ве	чи	та	ге	о	по	ли	тич	ка	двој	ност	
до	сти	же	крај	ње	раз	ме	ре:	та	ла	со	кра	ти	ја	се	по	и	сто	ве	ћу	је	са	САД,	а	
те	лу	ро	кра	ти	ја	са	СССР...“39)

38) О	Га	ври	лу	Прин	ци	пу	 и	Мла	дој	 Бо	сни,	 ви	де	ти:	Па	ре	жа	нин	 Рат	ко,	ГаврилоПринцип
уБеограду,МладаБоснаиПрвисветскират,	гла	ва	„Ви	дов	дан	1914.“,	стр.	139145,	
Ca	te	na	Mun	di,	Бе	о	град,	2013.	О	Мла	дој	Бо	сни,	та	ко	ђе:	Га	ћи	но	вић	Ра	до	слав,	МладаБо-
сна,	гла	ва	„Ко	ре	ни	на	стан	ка	по	кре	та	Мла	да	Бо	сна“,	стр.	199215,	и	„Ка	рак	тер	Мла	де	
Бо	сне“,	стр.	215225,	,	Ме	ди	ја	цен	тар	Од	бра	на,	Бе	о	град,	2014.

39) На	истом	ме	сту	Ду	гин	на	ста	вља:	 „У	овом	слу	ча	ју	мо	же	се	 го	во	ри	ти	о	оства	ри	ва	њу	
у	прак	си	два	ти	па	'ре	дук	ци	о	ни	зма:	еко	ном	ски	ре	дук	ци	о	ни	зам	се	свео	на	су	че	ља	ва	ње	
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Основ	ни	про	стор	ни	по	ло	жај	и	мо	гућ	но	сти	те	лу	ро	крат	ских	си
ла	Евро	пе	и	Евро	а	зи	је,	ко	ји	је	у	скла	ду	са	сво	јим	ка	те	го	ри	јал	ним	
апа	ра	том	и	исто	риј	ским	све	то	на	зо	ром	ски	ци	рао	Ду	гин,	у	овом	и	
про	шлом	ве	ку	ни	је	су	штин	ски	про	ме	њен.	Ипак,	у	вре	ме	ну	пре	из
би	ја	ња	и	то	ком	од	ви	ја	ња	Ве	ли	ког	ра	та,	пре	те	жне	ори	јен	та	ци	је	на	
коп	не	на	рас	про	сти	ра	ња	не	мач	ког	и	ру	ског	чи	ни	о	ца	би	ла	су	раз	ли
чи	та.	Док	је	цар	ска	Ру	си	ја	уну	тра	шњим	тран	скон	ти	нен	тал	ним	ши
ре	њем	би	ла	за	о	ку	пље	на	од	бра	ном	и	са	мо	о	др	жа	њем	оди	ста	огром
не	др	жа	ве,	до	тле	је	Не	мач	ка	сво	јим	све	сна	жни	јим	ин	ду	стриј	ским	
по	тен	ци	ја	ли	ма	бр	зо	пре	ра	ста	ла	те	ри	то	ри	јал	ни	оквир	у	ко	ме	се	на
ла	зи	ла.	Док	се	Ру	си	ја,	ре	ла	ци	о	но	узев	ши,	при	ми	ца	ла	Евро	пи	Цен
тра	и	Евро	пи	За	па	да,	до	тле	је	Не	мач	ка	из	Цен	тра	кон	ти	нен	та	же	ле
ла	да	се	про	ши	ри	на	оста	так	Евро	пе	али	не	са	мо	на	европ	ски	не	го	
и	на	не	е	вроп	ски,	тј.	азиј	ски	Ис	ток,	да	ле	ко	пре	ко	за	пад	них	и	ју	го
за	пад	них	ру	ских	гра	ни	ца.	Не	мач	ки	циљ	је	био	обез	бе	ђе	ње	бо	љег	
по	ло	жа	ја	на	ши	рем	про	сто	ру	у	но	вом	европ	ском	по	рет	ку	мо	ћи.40)

*

Им	пе	ри	јал	ни	оквир	чак	пет	цар	ста	ва	у	европ	ским	од	но	си	ма	на	
пре	ло	му	ве	ко	ва	ука	зи	вао	је	на	не	раз	ре	ше	ну	кон	тра	дик	ци	ју	кон	ти
нен	тал	не	мо	ћи	ко	ја	је	озбиљ	но	угро	жа	ва	ла	крх	ку	рав	но	те	жу	сна	га	
и	иза	зи	ва	ла	су	ко	бе	ко	ји	ће,	из	ме	ђу	оста	лог,	до	ве	сти	до	Пр	вог	свет
ског	ра	та.	Ко	ло	ни	јал	но	над	ме	та	ње	са	мо	 је	при	вре	ме	но	из	ме	шта
ло	 и	 од	ла	га	ло	 по	тен	ци	јал	но	 оп	шти	 су	коб,	 из	ван	 гра	ни	ца	Ста	рог	
кон	ти	нен	та.	Ни	је	би	ло	мо	гу	ће	да	се	ри	вал	ство	у	бор	би	за	не	до	ста
ју	ћу	си	ро	вин	ску	осно	ву	соп	стве	них	при	вре	да,	не	ре	пер	ку	ти	ра	на	
осе	тљи	ве	од	но	се	нај	ја	чих	европ	ских	др	жа	ва.	Раз	ли	чи	ти	еко	ном	ски	
и	ге	о	по	ли	тич	ки	ин	те	ре	си	су,	ми	мо	ди	пло	мат	ске	уч	ти	во	сти	и	па	ци
фи	стич	ког	фра	зи	ра	ња,	по	ти	ски	ва	ли	европ	ске	др	жа	ве	ка	бру	тал	ним	
ме	ђу	соб	ним	су	ко	би	ма.

Сми	то	вих	и	Марк	со	вих	иде	ја,	а	ге	о	по	ли	тич	ки	на	–	на	по	де	лу	сек	то	ра	пла	не	те	на	зо
не	под	кон	тро	лом	та	ло	со	кра	ти	је	(Но	ва	Кар	та	ги	на,	САД)	и	те	лу	ро	кра	ти	је	(Но	ви	Рим,	
СССР).	Ге	о	по	ли	тич	ко	ви	ђе	ње	исто	ри	је	пред	ста	вља	мо	дел	раз	во	ја	пла	не	тар	не	двој	но
сти	крај	њих	раз	ме	ра.	Коп	но	и	Мо	ре	про	ши	ру	ју	сво	ју	искон	ску	су	че	ље	ност	на	чи	тав	
свет.“	Ду	гин	Алек	сан	дар,	Основигеополитике.ГеополитичкабудућностРусије,	књи	га	
1,	гла	ва	„Те	лу	ро	кра	ти	ја	и	та	ла	со	кра	ти	ја“,	стр.	2829,	Еко	прес,	Зре	ња	нин,	2004.

40) О	исто	риј	ској	ди	ја	лек	ти	ци	у	ге	о	по	ли	тич	кој	ви	зу	ри	не	мач	ког	те	ри	то	ри	јал	ног	ши	ре	ња,	
ви	де	ти:	 Про	ро	ко	вић	 Ду	шан,	Немачка геополитика и Балкан. О циљевима средњое-
вропскогконтинентализма,	гла	ва	„Те	лу	ро	крат	ска	ге	о	по	ли	тич	ка	кон	цеп	ци	ја	сред	њо	е
вроп	ског	кон	ти	нен	та	ли	зма“,	стр.	141179,	Ca	te	na	Mun	di,	Бе	о	град,	2014.
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У	ду	бље	и	древ	не	мо	ти	ве	су	че	ља	ва	ња	спа	да	ле	су	кул	тур	не	и	
ре	ли	гиј	скоцр	кве	не	раз	ли	ке	ра	зних	ти	по	ва	хри	шћан	ства	на	За	па	ду,	
и	из	ме	ђу	За	па	да	и	Ис	то	ка	Евро	пе.	Прин	ци	пи	им	пе	ри	јал	ног	са	зда
ња,	ко	ји	су	се	се	за	ли	од	ан	тич	ких	вре	ме	на	до	са	вре	ме	ног	до	ба	(Грч
ка,	Рим,	Ви	зан	ти	ја,	Све	то	Рим	ско	Цар	ство,	Шпа	ни	ја,	На	по	ле	о	но	ва	
Фран	цу	ска,	Ве	ли	ка	Бри	та	ни	ја,	цар	ска	Ру	си	ја,	ка	сни	је	и	фа	ши	стич
ка	Ита	ли	ја,	Тре	ћи	Рајх...)	до	пу	ња	ва	ни	су	цр	кве	новер	ским	рас	ко
ли	ма	 и	 су	ко	би	ма	 ка	то	ли	чан	ства,	 про	те	стан	ти	зма	 и	 пра	во	сла	вља.	
По	себ	ни	вер	скоцр	кве	ни	чи	ни	лац	део	 је	сло	же	ног	скло	па	узро	ка	
и	мо	ти	ви	шу	ћих	раз	ло	га	ко	ји	су	до	ве	ли	до	Ве	ли	ког	ра	та	19141918.	
го	ди	не.41)

Иако	 је	Евро	па	од	вај	ка	да	пред	ста	вља	ла	мул	ти	ет	нич	ки,	мул
ти	кул	тур	ни,	му	лит	кон	фе	си	о	нал	ни	кон	ти	нент,	а	им	пе	ри	је	ма	ка	кве	
и	ма	 ко	ли	ке	 би	ле,	 оли	ча	ва	ле	 тек	 хе	те	ро	ге	ну	 де	мо	граф	ску	 ствар
ност,42)	у	де	струк	тив	ним	и	ре	кон	струк	тив	ним	на	сто	ја	њи	ма	би	ле	су	
уоч	љи	ве	те	жње	ка	на	сил	ном	хо	мо	ге	ни	зо	ва	њу	при	ме	ном	пар	ти	ку
лар	них	обра	за	ца	им	пе	ри	јал	не	до	ми	на	ци	је	и	хе	ге	мо	ни	је.	Европ	ски	
ко	ло	ни	ја	ли	зам	и	им	пе	ри	ја	ли	зам	су	по	нај	ви	ше	очи	то	ва	ли	хе	ге	мо
ни	јал	ну	прак	су	ко	ја	је	зло	слут	но	и	дар	ви	ни	стич	ки	во	ди	ла	у	ра	то
ве	за	„пре	жи	вља	ва	ње	нај	ја	чих“.	Ре	ли	гиј	ска,	кул	ту	рал	на	и	ху	ма	ни
стич	ка	опла	та	ко	јом	су	без	у	спе	шно	ма	ски	ра	ни	го	ли	ге	о	по	ли	тич	ки	
ин	те	ре	си,	ни	је	би	ла	до	вољ	на	да	у	де	вет	на	е	стом	ве	ку	при	кри	је	не
ми	нов	ност	при	бли	жа	ва	ња	„раз	ре	шу	ју	ћем	су	ко	бу“.	Та	опла	та	се	у	
ле	то	1914.	на	гло	рас	па	ла.

Али,	пре	тог	од	суд	ног	чи	на	би	ло	је	ну	жно	до	вр	ши	ти	оно	што	
је	 за	о	ста	ја	ло	 и	 ка	сни	ло.	 Би	ла	 су	 то	 два	 кон	струк	тив	на	 и	 ре	кон
струк	тив	на	про	це	са:	на	ци	о	нал	но	и	др	жав	но	ује	ди	ње	ње	значајнiх	
европ	ских	 на	ро	да,	 Не	ма	ца	 и	 Ита	ли	ја	на,	 под	 Би	змар	ком	 и	 Га	ри
бал	ди	јем,	а	он	да	и	уну	та	ре	вроп	ска	де	ко	ло	ни	за	ци	ја,	тј.	осло	ба	ђа	ње	
ма	лих	европ	ских	вер	ских	и	кул	тур	них	гру	па,	ет	но	са	и	на	ро	да	од	
им	пе	ри	јал	не	сте	ге	Аустро	у	гар	ске	и	Тур	ске.

41) О	то	ме:	Ек	ме	чић	Ми	ло	рад,	Огледиизисторије,	гла	ва	„Ге	о	граф	ски	не	при	ја	тељ	Ср	би	је'	
(Уло	га	ка	то	лич	ке	по	ли	тич	ке	иде	о	ло	ги	је	у	Ис	точ	ном	пи	та	њу	18441878)“,	стр.	53110,	
Слу	жбе	ни	лист	СРЈ,	Бе	о	град,	1999.	Та	ко	ђе:	Риз	Ани	Ла	кроа,Ватикан,ЕвропаиРајх.
ОдПрвогсветскогратадохладнограта,	гла	ва	„Увод	“,	стр.	1719,	део	„Ва	ти	кан	у	
Пр	вом	свет	ском	ра	ту:	кар	та	Цен	трал	них	си	ла“,	по	себ	но	гла	ва	„Од	но	си	са	Цен	трал	ним	
си	ла	ма	у	оче	ки	ва	њу	по	бе	де:	ак	тив	ност	Ва	ти	ка	на	у	слу	жби	Цен	трал	них	си	ла“,	стр.	34
62	,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2006.

42)	 	Ви	де	ти:	Taylor	A.	J.	P.	Habsburškamonarhija1809-1918,	gla	va	„Do	da	tak:	po	li	tič	ki	i	na	ci
o	nal	ni	sa	stav	Hab	sbur	ške	Mo	nar	hi	je“,	str.	325335,	Zna	nje,	Za	greb,	1990.
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Ду	ги	де	вет	на	е	сти	век	је	оди	ста	био	вре	ме	ја	ча	ња	и	ри	вал	ства	
ве	ли	ких	др	жа	ва	и	им	пе	ри	ја,	али	и	вре	ме	бу	ђе	ња	и	фор	ми	ра	ња	на
ци	ја,	осло	бо	ди	лач	ке	бор	бе	и	из	град	ње	ни	за	на	ци	о	нал	них	др	жа	ва	
ма	ле	 и	 сред	ње	 ве	ли	чи	не.	Пред	ју	го	сло	вен	ска	 исто	ри	ја	 из	ра	ста	ња	
не	за	ви	сне	Ср	би	је	на	срп	ском	и	бал	кан	ском	про	сто	ру	пру	жа	мно
штво	 све	до	чан	ства	 о	 из	у	зет	ним	 ин	ди	ви	ду	ал	ним	 и	 ко	лек	тив	ним	
прег	ну	ћи	ма.	 На	ро	чи	то	 је	 су	ге	стив	на	 срп	ска	 од	брам	бе	на	 спо	соб
ност,	 по	жр	тво	ва	ње,	 па	три	о	ти	зам	 и	 хе	ро	и	зам	 ис	по	љен	 у	 Пр	вом	
свет	ском	ра	ту.

Ка	сни	ја	суд	би	на	срп	ског	на	ро	да		у	пр	вој,	дру	гој	и	тре	ћој	Ју	го
сла	ви	ји	као	у	и	крат	ко	трај	ној	ДЗСЦГ		не	по	сред	но	је	по	ве	за	на	са	
исто	риј	ским	ре	зул	та	ти	ма	Ве	ли	ког	ра	та.	Ода	тле,	из	ис	хо	да	и	по	сле
ди	ца	Ве	ли	ког	ра	та,	као	и	ме	ђу	на	род	но	прав	ног	и	ре	ал	по	ли	тич	ког	
уоб	ли	че	ња	Вер	сај	ског	по	рет	ка,	из	ни	кла	је	по	тре	ба	стал	ног	кри	тич
ког	про	ми	шља	ња	пре	суд	них	до	га	ђа	ја	 то	га	вре	ме	на.	 Јер,	до	га	ђа	ји	
из	вре	ме	на	Ве	ли	ког	ра	та	од	ре	ди	ли	су	ју	го	сло	вен	ску	и	пост	ју	го	сло
вен	ску	суд	би	ну	Ср	би	је	на	Бал	ка	ну	и	у	Евро	пи	у	про	шлом	и	овом	
ве	ку.
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ОБЗОРПРОВАЛАИМПЕРИЙИВОЗНИКНОВЕНИЕНО-
ВОГОЕВРОПЕЙСКОГОПОРЯДКА

-РоссияиСербиявовремяПервоймировойвойны-

Ре зю ме
Глубинные причины Первой мировой войны содер-
жатся в непреодолённых противоположностях ме-
жгосударственныхимежнациональныхотношенийв
Европе19века.Речьидётопериоде,продолжавшемся
почти сто лет: с конца наполеоновских войн в 1815
годудоначалаПервоймировойвойныв1914году.В
этомпериодеконтинентоказалсятеснымдляразви-
тияэкономическогопотенциала,поэтомуЕвропаво-
шлавэпохуинтенсивногоколониальногорасширения.
Евроцентричная система международных отноше-
нийимелавпервуюочередьзаморскийхарактер,ко-
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торый наиболее отчётливо проявляли Великобрита-
нияиФранция.Европейскиестраны,такиекакРос-
сияиГермания (дои после объединения) не втакой
мере проявляли морской и меркантильный колониа-
лизм, ателлукратические стремления национальных
экономик. Пока Российская империя во внутреннем
трансконтинентальномрасширениибыласосредото-
чена на поддержание огромного государства, в это
времяГерманияпереросласвоимвсёбольшимпромы-
шленным потенциалом территориальные рамки, в
которыхонанаходилась.ПокаРоссияприближалась
кЕвропеЦентраиЗапада,Германияжелалаизтого
жеЦентрарасширитьсяпоЕвропе,ноидальшена
Восток,зазападныероссийскиеграницы.
Империальныерамкиевропейскойжизнитоговреме-
ниуказывалинаэлементарнуюпротивоположность,
угрожавшую слабому балансу сил и обусловившую
конфликты,которыеприведуткПервоймировойво-
йне(1914-1918).Соперничествовборьбезасырьевую
основу своей промышленности не могло не отрази-
ться на чувствительные отношения самых сильных
европейских государств. Различные экономические и
геополитическиеинтересывелиевропейскиегосудар-
стваккровавымконфликтам.
Средидревнихмотивовконфронтацииможноприве-
стиещёикультурныеикультурно-религиозныераз-
ницы между разными типами христианства на За-
падеимеждуЗападомиВостокомЕвропы.Европе-
йскийколониализмиимпериализмпроявлялисьбольше
всеговпартикулярнойпрактикегегемонии,зловещеи
дарвинистскиведущейквойнеза,,выживаниесамых
сильных“.Потомприходитивнутриевропейскаяде-
колонизация, т.е. освобождение малых европейских
религиозныхикультурныхгрупп,южнославянскихэт-
носов и народов от империального зажимаАвстро-
ВенгриииТурции.
Атакованнаянамногобольшейиввоенномпланебо-
леесильнойАвстро-Венгрией,Сербиянебылаответ-
ственнойзаначаловойныивиноватойвэтом.Сара-
евскоеубийствобылоиспользовановкачествепово-
дадлявоенныхрешений,принятыхвенской,,военной
партией“гораздораньшеубийстваиобъявленияво-
йны. Австро-Венгрия своей дискриминационной по-
литикой к ,,габсбургским славянам“ стала главной
помехойнациональномуразвитиюисамоодержанию
многочисленной группы славянских народов. Кон-
фликт венской и пештанской военной группировки с
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этиминародами,средикоторыхсвоейэнергиейитя-
гойкединствувыделялисьсербыисоседняяСербия,
былстольконужным,сколькоиожидаемым.
Ключевые слова: Сербия, Россия, Австро-Венгрия,
Германия,Турция,великиедержавы,Европа,Северная
Америка,Перваямироваявойна,либеральныйкапита-
лизм,колониализм,версальскийпорядок,геополитиче-
скоепространство.

	 Овај	рад	је	примљен	25.	сеп	тем	бра	2014.	го	ди	не	а	прихваћен	за	штампу	на	састанку	
Редакције	26.	но	вем	бра	2014.	године.
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Институтзаполитичкестудије,Бeоград

СРБИЈАИСРПСКЕЗЕМЉЕСТОГОДИНА
ПОСЛЕВЕЛИКОГРАТА**

Сажетак
Учланкуауторуказујенагеополитичкусличностпо
ложајаСрбијеисрпскихземаљаданассаположајем
предПрвисветскират.УрадујеанализиранаНишка
декларација–којајеуместосрпскогконцепта(„ма
ло“ решење) преузела југословенски концепт („вели
ко“решење) у послератномуређењудржаве.Аутор
у раду указује на недовољну промишљеност српске
друштвенеиполитичкеелитеуњеномопредељењуза
државнузаједницусадојучерашњимнепријатељима,
католичким Словенцима и Хрватима. Основна теза
накојојауторинсистирајесте:акојестварањепрве
југословенскедржавебилонеминовноивандомашаја
Срба,тј.акојетоактспољнихзападнихсила,ондаје
тудржавутребалоуредитинафедеративнојиликон
федеративнојоснови,штосузаговараликакострани
чиниоцитакоихрватскиисловеначкипредставници
изЈугословенскогодбора,какобиСрбиобележилисвој
историјскииетнојезичкипростор.Границатесрпске
државе простирала би се далеко на запад, и натај
начинизбегласвадоцнијаспорењаигеноциднастра
дањаСрбаодстранеХрватаињиховемонструозне
државе.Овајконцептjeбиломогућеприменитисве
до почетка 1930их година,тј. до појавеХитлера и
нацизма, кад су Хрвати интернационализовали тзв.
хрватскопитање.
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Даље у тексту аутор презентује положај Србије и
СрбаудругојфедерализованојЈугославији,„држави
равнотеже“,укојојјефедерализацијаизвршенакон
струисањемновихнацијаињиховихдржава изсрп
скогетнојезичкогсупстрата.Брозовгеополитичкии
етноинжењерингприхватилесузападнесиле:Вати
кан,НемачкаиСАД,инициралеипомоглеразбијање
југословенске државе,те озакониле стварање сате
литскихантисрпскихдржавицаиизвршилеотимање
КосоваиМетохијеодСрбије,сводећиСрбијунапуку
„резидуалнутворевину“.
Српска ДОСовска власт као и владајућа коалиција
око СНС – а трасира евроатлантску геополитичку
парадигму,адоказаномисторијскомсавезникуРусији
ипријатељскомрускомнародуобраћасесамоувели
којневољи,најчешће,дапарадоксбудевећи,тражећи
помоћнапутуучлањењауЕУ.
Кључне речи: Србија и српске земље, Први светски
рат,Русија,Југославија,српскиетнојезичкипростор,
федерализација, Словенци, Хрвати, Бошњаци, Црно
горци,КосовоиМетохијa,постјугословенскипериод.

Iма	ју	ћи	 у	 ви	ду	 ге	о	по	ли	тич	ки	 по	ло	жај	Ср	би	је	 и	 оно	га	што	 је	
пре	о	ста	ло	од	срп	ских	зе	ма	ља	на	кон	се	це	си	о	ни	стич	ког	ра	та	у	

дру	гој	 Ју	го	сла	ви	ји,	из	гле	да	као	да	су	Ср	би	пре	спа	ва	ли	цео	 је	дан	
век,	па	и	ви	ше	од	ве	ка.	На	и	ме,	ге	о	по	ли	тич	ки	по	ло	жај	Ср	би	је	и	ју
го	сло	вен	ског	срп	ства	умно	го	ме	је	сли	чан	по	ло	жа	ју	по	сле	Бер	лин
ског	кон	гре	са,	по	го	то	во	од	Аустро	у	гар	ске	анек	си	је	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не1).	Ср	би	ја	је	та	да,	ка	ко	је	ис	ти	цао	Јо	ван	Цви	јић,	би	ла		„оп
ко	ље	на	зе	мља“,	а	Ср	би	„ухап	шен	на	род.		Да	нас,	сто	го	ди	на	по	сле	
Ве	ли	ког	ра	та	на	де	лу	је	ре	ви	зи	ја	исто	ри	је;	евро	а	тлант	ски	за	пад,	на
кнад	ном	па	ме	ћу	за	то	пла	ће	них	исто	ри	ча	ра,	кри	ви	цу	за	из	би	ја	ње	
Пр	вог	свет	ског	ра	та	же	ли	да	при	пи	ше	Ср	би	ји,	а	по	сред	но	и	Ру	си	ји.	
За	ту	свр	ху	Мла	да	Бо	сна	и	Га	ври	ло	Прин	цип,	пред	став	ни	ци	бор	бе	
за	на	ци	о	нал	но	и	со	ци	јал	но	осло	бо	ђе	ње,	у	 за	пад	ним	ме	ди	ји	ма	се	
при	ка	зу	ју	као	те	ро	ри	сти	ко	ји	су	се	др	зну	ли	про	тив	европ	ског	ми	ра	
и	ле	ги	ти	ми	те	та..	Ова	ква	ин	тер	пре	та	ци	ја	Ве	ли	ког	ра	та	укла	па	се	у	

1) У	то	вре	ме,	као	и	да	нас	Цр	на	Го	ра	је	би	ла	не	за	ви	сна	др	жа	ва	одво	је	на	од	Ср	би	је,	из	ме	ђу	
њих	је,	на	кон	по	вла	че	ња	Тур	ске,	 	на	про	сто	ру	Ра	шке	обла	сти	Аустро	у	гар	ска	др	жа	ла	
сво	је	гар	ни	зо	не,	не	до	зво	ља	ва	ју	ћи	ује	ди	ње	ње	две	срп	ске	др	жа	ве;	Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну	
је	нај	пре	оку	пи	ра	ла	(1878)	а	за	тим	из	вр	ши	ла	ње	ну		на	сил	ну	анек	си	ју	(1908);	Срп	ска	
кра	ји	на	као	про	стор	Вој	не	кра	ји	не	био	је	та	ко	ђе	у	са	ста	ву	Аустро	у	гар	ске	(ад	ми	ни	стра
тив	но	по	де	љен	из	ме	ђу	Хр	ват	ске	и	Дал	ма	ци	је)	као	и	про	стор	Бач	ке,	Ба	на	та,	Сре	ма	и	Ба
ра	ње		да	на	шње	Вој	во	ди	не,	без	Ба	ра	ње	ко	ја	је	на	пре	ва	ран	на	чин	1945.	го	ди	не	при	па	ла	
Хр	ват	ској.
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ак	ту	ел	не	по	ли	тич	ке	и	иде	о	ло	шке	кон	цеп	те	евро	а	тлант	ских	ин	те
гра	ци	ја;	из	истих,	по	ли	тич	ких		раз	ло	га	се	и	епи	лог	Дру	гог	свет	ског	
ра	та,	тј.	по	бе	да	са	ве	зни	ка	над	на	ци	змом	и	фа	ши	змом,	 	у	Евро	пи	
сла	ви	као	Дан	Евро	пе	(од	1985),	са	мо	се	још	у	Ру	си	ји	сла	ви	Дан	
по	бе	де.

Пр	ви	свет	ски	рат,	ко	ји	Ср	би	ја	ни	је	мо	гла		из	бе	ћи,	био	је	исто
вре	ме	но	и	ве	ли	ка	прет	ња	за	пот	пу	ну	про	паст	Ср	би	је	али	и	ве	ли	ка	
на	да	за	оства	ре	ње	ве	ков	не	те	жње	за	 	осло	бо	ђе	ње	и	ује	ди	ње	ње	у	
је	дин	стве	ну	 срп	ску	 др	жа	ву.	 Био	 би	 то	 кон	ти	ну	и	тет	 срп	ске	 иде	је	
од			Ка	ра	ђор	ђа,		Га	ра	ша	ни	но	вог	Начертанија,	пре	ко	кне	за	Ми	ха
и	ла	до	Ни	ко	ле	Па	ши	ћа	и	Пр	вог	свет	ског	ра	та.	Ову	иде	ју	сна	жно	су	
под	у	пи	ра	ли	во	де	ћи	Ср	би	изпрека	–	Срп	ске	Вој	во	ди	не,	Све	то	зар	
Ми	ле	тић,	Ми	ха	и	ло	По	лит	Де	сан	чић,	Ја	ша	То	мић.	Иде	ју	срп	ског	а	
не	ју	го	сло	вен	ског	ује	ди	ње	ња	по	др	жа	ва	ли	је	и	Ру	си	ја.

При	са	је	ди	ње	ње	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	по	ста	вља	ло	се	као	при
о	ри	тет	но	пи	та	ње.	У	европ	ској	на	у	ци,	све	до	Бер	лин	ског	кон	гре	са	
(1878),	Бо	сна	и	Хер	це	го	ви	на	сма	тра	не	су		цен	трал	ним	срп	ским	ет
но	граф	ским	и	исто	риј	ским	обла	сти	ма.	Кад	је	Ср	би	ја	ушла	у	рат	са	
Тур	ском	1876,	по	др	жа	ва	ју	ћи	уста	нак	бо	сан	ских	Ср	ба	из	1875,	из	
Ру	си	је	 је	на	че	лу	са	 	ге	не	ра	лом	Чер	ња	је	вим	сти	гао	од	ред	до	бро
во	ља	ца.	

Од	Крим	ског	ра	та	Ру	си	ја	је	би	ла	све	да	ље	од	сво	јих	ге	о	стра	те
шких	те	жњи	за	за	по	се	да	њем	мо	ре	у	за	(Бос	фор	и	Дар	да	не	ли),	што	је	
омо	гу	ћа	ва	ло	европ	ским	си	ла	ма,	пре	вас	ход	но	Аустри	ји,	да	је	др	же	
по	да	ље	од	Бал	ка	на	и	срп	ских	зе	ма	ља;		Ру	си	ја	ни	је	би	ла	у	ста	њу	да	
спре	чи	 аустро	у	гар	ску	 анек	си	ју	Бо	сне	 и	Хер	це	го	ви	не.	Анек	си	о	на	
кри	за	у	Бо	сни	и	Хер	це	го	ви	ни	иза	зва	ла	је	ве	ли	ко	уз	не	ми	ре	ње	срп
ске,	али	и	ру	ске	јав	но	сти.	

Агре	си	ја	АустроУгар	ске	у	ле	то	1914.	 го	ди	не,	ни	је	мо	гла	за
др	жа	ти	Ру	си	ју	да	по	мог	не	на	пад	ну	тој	Ср	би	ји.	Ру	си	ја	је	и	1914.	го
ди	не	би	ла	ре	ла	тив	но	не	спрем	на	за	рат,	у	ко	ји	је	ипак	ушла,	да	би	у	
ње	му	из	гу	би	ла	и	цар	ство	и	ди	на	сти	ју.	Ру	ски	ин	те	ре	си	на	Бал	ка	ну	
су	објек	тив	но	по	сто	ја	ли,	али	они	ни	су	би	ли	ис	кљу	чи	ви	фак	тор.	У	
ру	ском	на	ро	ду	је	пре	о	вла	да	ла	од	луч	ност	да	се	по	мог	не	пра	во	слав
на	и	сло	вен	ска	Ср	би	ја.2)	Ру	си	ја	је	ушла	у	рат	с	Не	мач	ком	и	Аустро
у	гар	ском	ка	ко	би	за	шти	ти	ла	брат	ску	Ср	би	ју	и	њен	на	род.		Све	ти	
вла	ди	ка	Ни	ко	лај	(Ве	ли	ми	ро	вић)	је	пи	сао:	„Са	вест	на	ша	нас	при

2)	 Ви	ди:	Дра	го	љуб	Пе	тро	вић,	„Ствар	ни	ефек	ти	за	јед	нич	ких	ра	то	ва	Ру	си	је	и	Ср	би	је	кроз	
19.	и	20.	век“, Српскаслободарскамисао,	бр.	3,	2006,	СРС,	Бе	о	град,	стр.	233240.
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мо	ра	ва	да	пла	че	мо,	ка	да	Ру	си	пла	чу,	и	да	се	ра	ду	је	мо,	ка	да	се	Ру	си	
ра	ду	ју.	Ве	ли	ки	је	дуг	наш	пред	Ру	си	јом.	Мо	же	чо	век	би	ти	ду	жан	
чо	ве	ку,	мо	же	и	на	род	–	на	ро	ду.	Али	дуг,	ко	јим	је	Ру	си	ја	оба	ве	за	ла	
срп	ски	на	род	1914	го	ди	не,	та	ко	је	огро	ман,	да	ње	га	не	мо	гу	вра	ти
ти	ни	ве	ко	ви	ни	по	ко	ље	ња.	То	је	дуг	љу	ба	ви,	ко	ја	све	за	них	очи	ју	
иде	у	смрт,	спа	са	ва	ју	ћи	свог	бли	жњег.	Не	ма	ве	ће	љу	ба	ви,	не	го	да	
ко	по	ло	жи	ду	шу	сво	ју	за	дру	го	ве	сво	је	–	то	су	ре	чи	Хри	ста.	Ру	ски	
Цар	и	ру	ски	на	род,	не	при	пре	мље	ни	сту	пив	ши	у	рат	за	од	бра	ну	Ср
би	је,	ни	су	мо	гли	не	зна	ти,	да	иду	у	смрт.	Али	љу	бав	Ру	са	пре	ма	
бра	ћи	сво	јој	ни	је	од	сту	пи	ла	пред	опа	сно	шћу	и	ни	је	се	упла	ши	ла	
смр	ти”.

А	он	да,	већ	у	пр	вој	го	ди	ни	ра	та,	по	сле	ве	ли	чан	стве	них	по	бе	да	
на	Це	ру	и	Ко	лу	ба	ри,	Срп	ска	вла	да	на	че	лу	са	Па	ши	ћем	об	ја	вљу	је	
Ни	шку	де	кла	ра	ци	ју	(7.	де	цем	бар	1914)	и	та	ко	чи	ни	дис	кон	ти	ну	и
тет	у	срп	ској	иде	ји.	На	и	ме,	Ни	шка	де	кла	ра	ци	ја	пред	ста	вља	до	ку
мент	–	плат	фор	му	по	ко	јој	се	рат	не	во	ди	у	срп	ском	ин	те	ре	су,	већ	
у	ју	го	сло	вен	ском.	На	жа	лост,	срп	ска	дру	штве	на	и	по	ли	тич	ка	ели	та	
при	хва	ти	ла	је	хр	ват	ску	штро	сма	је	ров	скоја	ги	ћев	ску	па	ра	диг	му	ју
го	сло	вен	ства		о	јед	ном	„тро	и	ме	ном	на	ро	ду“	Ср	ба,	Хр	ва	та	и	Сло	ве
на	ца,	што	је	до	ве	ло	до	ства	ра	ња	пр	ве	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве,	у	ко	ју	
су	Ср	би	уло	жи	ли	др	жа	ву	и	иден	ти	тет	и	ти	ме	по	ни	шти	ли	све	ре	зул
та	те	ве	ли	чан	стве	не	вој	нич	ке	по	бе	де	у	Пр	вом	свет	ском	ра	ту.	Без	у
спе	шни	су	би	ли	са	ве	ти	Са	зо	но	ва	и	са	мог	ца	ра	Ни	ко	ла	ја	II,	ко	је	су	
упу	ћи	ва	ли	Па	ши	ћу	да	ство	ри	јед	но	став	ну	др	жа	ву	срп	ског	на	ро	да;	
да	се	ма	не	ка	то	лич	ких	Хр	ва	та	и	Сло	ве	на	ца,	јер	ће	их	они	од	ве	сти	
у	про	паст.	Из	ме	ђу,	тзв.	ве	ли	ког	и	ма	лог	ре	ше	ња,	Па	шић	се,	на	кон	
што	је	Ру	си	ја	1917.	си	шла	са	по	ли	тич	ке	по	зор	ни	це,	опре	де	лио	за	
ве	ли	ко	–	ју	го	сло	вен	ско	ре	ше	ње.

Срп	ски	двор	и	 вла	да	иг	но	ри	са	ли	 су	 ствар	ност,	 са	ве	те	Ср	би
ји	на	кло	ње	них	са	ве	зни	ка	и	пле	би	сци	тар	но	из	ра	же	ну	во	љу	срп	ског	
на	ро	да	са	про	сто	ра	бив	ше	Двој	не	мо	нар	хи	је	и	при	хва	ти	ли	ма	сон
ску	илу	зи	ју	ства	ра	ња	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве	и	на	ци	је	Ју	го	сло	ве	на.	
Ју	го	сла	ви	ја	је	би	ла	је	дин	ствен	при	мер	удру	жи	ва	ња	до	ју	че	ра	шњих	
не	при	ја	те	ља,	јер	су	Сло	вен	ци	и	Хр	ва	ти	у	тој	др	жа	ви	ви	де	ли	је	ди	ну	
шан	су	за	на	ци	о	нал	ни	оп	ста	нак;	Ср	би	ја	и	ње	но	ута	па	ње	у	Ју	го	сла
ви	ју	за	шти	ти	ле	су	иден	ти	тет	и	те	ри	то	ри	је	Сло	ве	ни	је	и	Хр	ват	ске	од	
те	ри	то	ри	јал	них	аспи	ра	ци	ја	су	се	да		Ита	ли	је	и	Ма	ђар	ске.

Ју	го	сло	вен	ски	из	бор	срп	ске	по	ли	тич	ке	и	дру	штве	не	ели	те	по
ка	зао	се	као	ло	ше	ре	ше	ње.	За	Ср	бе	ће	то	зна	чи	ти	дис	кон	ти	ну	и	тет	
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у	 	 исто	риј	ском,	 кул	тур	ном,	 је	зич	ком,	 др	жав	ном,	 ге	о	по	ли	тич	ком	
и	дру	гом	сми	слу.	Ако	при	хва	ти	мо	те	зу	да	 је	 Ју	го	сла	ви	ја	на	ста	ла	
као	ре	зул	тат	де	ло	ва	ња	за	пад	них	си	ла,	и	да	је	она	пре	вас	ход	но	ге
о	по	ли	тич	ка	тво	ре	ви	на	на	ста	ла	као	бра	на	оче	ки	ва	ном		гер	ман	ском	
ре	ван	ши	зму	 по	сле	Дру	гог	 свет	ског	 ра	та,	 с	 јед	не	 и	 опа	сно	сти	 од	
ши	ре	ња	бољ	ше	ви	зма	из	СССР	а,	с	дру	ге	стра	не,	он	да	оста	је	кон
ста	та	ци	ја	да	је	Ср	би	ја	мо	ра	ла	да	ин	си	сти	ра	да	се	та	др	жа	ва	устро	ји	
као	фе	де	ра	ци	ја	или	кон	фе	де	ра	ци	ја,	те	да	се	та	ко	обе	ле	жи	срп	ски	
исто	риј	ски	и	ет	но	је	зич	ки	про	стор.	Та	ко	би	се	срп	ска	др	жа	ва	про
те	за	ла	да	ле	ко	на	за	пад,	и	у	свом	са	ста	ву	би	об	у	хва	та	ла	це	лу	Бо	сну	
и	Хер	це	го	ви	ну,	Цр	ну	Го	ру,	Вој	во	ди	ну	(Ба	нат,	Бач	ка,	Срем	и	Ба	ра
ња),	Срп	ску	Кра	ји	ну.	То	 је	 кон	цепт	 ко	ји	 су	 при	хва	та	ли	 	 спољ	ни	
са	ве	зни	ци	као	и	хр	ват	ски	пред	став	ни	ци	из	Ју	го	сло	вен	ског	од	бо	ра	
(Трум	бић,	Су	пи	ло).		Ср	би	су	овај	кон	цепт	има	ли	на	рас	по	ла	га	њу	
све	до	по	ја	ве	Хи	тле	ра	и	на	ци	зма,	по	чет	ком	1930	их	го	ди	на,	ка	да	
су	Хр	ва	ти	кре	ну	ли	у	ин	тер	на	ци	о	на	ли	за	ци	ју	тзв.	хр	ват	ског	пи	та	ња.	
„Ср	би	ја	је,	по	сле	Ве	ли	ког	ра	та,	про	и	гра	ла	шан	су	да	се	оме	ђи	она
ко	ка	ко	су	је	оме	ђи	ли	осло	бо	ди	о	ци“.	Аустри	јан	ци	(Хр	ва	ти)	ће	нам	
се	за	по	бе	ду	и	мр	тви	ма	све	ти	ти.	То	је	да	на	шња	при	ча	о	Га	ври	лу	
Прин	ци	пу	и	„кри	ви	ци“	Ср	би	је.

За	тим	су	се	у	срп	ско	хр	ват	ско	сло	ве	нач	ку	–	ју	го	сло	вен	ску	про
бле	ма	ти	ку	уме	ша	ла	два	фак	то	ра.	Ва	ти	кан	и		Ко	му	ни	стич	ка	ин	тер
на	ци	о	на	ла,	пре	ко	КПЈ.	Ва	ти	кан	се	нај	пре		су	прот	ста	вљао	ства	ра	њу	
но	ве	др	жа	ве,	а	за	тим	се	опре	де	лио	за	дру	гу	так	ти	ку:	ње	ном	сла
бље	њу	и	раз	би	ја	њу		по	мо	ћу	ка	то	лич	ких	Сло	ве	на	ца	и	Хр	ва	та,	по	го
то	во	Хр	ва	та.	„Ва	ти	кан	би	на	Бал	ка	ну	био	не	мо	ћан	да	ни	је	хр	ват	ске	
на	ци	о	нал	не	иде	је.	Не	мач	ка	би	на	Бал	ка	ну	би	ла	не	моћ	на	да	не	ма	
Хр	ва	та:	и	у	то	ме	је	та	ве	ли	ка	опа	сност.	Шта	мо	же	да	нас	спа	си	од	
те	опа	сно	сти?	Је	ди	но	исти	на.	Да	го	во	ри	мо	пу	ну	исти	ну,		ми	се	те	
исти	не	кло	ни	мо	већ	пе	де	сет	го	ди	на.	А	ка	да	је	по	че	ло	све		ово	ла	га
ње?	Го	во	ри	се	и	дан	–да	нас	ју	го	сло	вен	ски	ко	му	ни	сти	за	сту	па	ју	ту	
те	зу,	да	је	за	вре	ме	Дру	гог	свет	ског	ра	та	во	ђе	на	не	ка	ква		бор	ба	про
тив	фа	ши	зма.	То	ни	је	тач	но.	Је	ди	но	упо	ри	ште	фа	ши	зма	и	на	ци	зма	
на	тлу	Ју	го	сла	ви	је	је	би	ла	Не	за	ви	сна	Др	жа	ва	Хр	ват	ска.	Из	ве	сно	је	
да	то	ком	Дру	гог	свет	ског	ра	та	ни	је	би	ла	во	ђе	на	бор	ба	про	тив	Не	за
ви	сне	Др	жа	ве	Хр	ват	ске.	На	про	тив,	и	за	вре	ме	и	по	сле	ра	та	во	ђе	на	
је	бор	ба	за	ре	ха	би	ли	та	ци	ју	Хр	ват	ске.	За	греб	је	пао	тек	8.	ма	ја	1945,	
по	след	њег	да	на	ра	та	ка	да	и	Бер	лин.	Хр	ват	ска	 је	би	ла	нај	вер	ни	ји	
са	ве	зник	Хи	тле	ра.	Сви	су	на	пу	сти	ли	Хи	тле	ра:	и	Ма	ђа	ри,	и	Бу	га	ри,	
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и	Ита	ли	ја	ни(	го	ди	ну	и	по	да	на	пре	то	га)	и	Шпа	ни	ја	...Пре	ма	то	ме	
у	Ју	го	сла	ви	ји	ни	је	би	ла	во	ђе	на	ни	ка	ква	бор	ба	про	тив	фа	ши	зма.	Је
ди	но	упо	ри	ште	фа	ши	зма	би	ла	је	Хр	ват	ска.	Ми	смо	ла	га	ли	се	бе	пе
де	сет	го	ди	на	о	не	ка	квој	за	јед	нич	кој	бор	би	Ср	ба	и	Хр	ва	та.	Ла	га	ли	
смо	и	се	бе	и	дру	ге...3) 

Пре	не	го	што	ка	же	мо	не	што	о	ко	му	ни	стич	ком	ан	га	жма	ну	у	но
ви	јој	срп	ској	исто	ри	ји	и	по	ли	ти	ци,	пр	во	да	утвр	ди	мо		сле	де	ћу	хи
по	те	зу:		Ср	би	ја	је	то	ком	два	ве	ка	сво	је	но	ви	је	исто	ри	је	на	пре	до	ва	ла	
и	би	ла	 ја	ка	ка	да	 је	Ру	си	ја	би	ла	 	моћ	на	и	пред	ста	вља	ла	гло	бал	ну	
ге	о	по	ли	тич	ку	си	лу,	и	обр	ну	то,	Ср	би	ја	је	би	ла	сла	ба	и	не	моћ	на	ка	да	
је	Ру	си	ја	би	ла	сла	ба	и	„од	сут	на“	са	свет	ске	по	ли	тич	ке	по	зор	ни	це	.		
„Од	Ре	во	лу	ци	је	1917.	па	све	до	де	ве	де	се	тих	го	ди	на	20.	ве	ка,	да	кле	
со	вјет	ски	и	ју	го	сло	вен	ски	ко	му	ни	стич	ки	пе	ри	од,	ру	скосрп	ски	од
но	си	би	ли	су	по	сре	до	ва	ни	ан	ти	ру	ском	и	ан	ти	срп	ском	ко	му	ни	стич
ком	иде	о	ло	ги	јом,	ко	ја	је	зна	чај	но	уда	љи	ла	два	ет	нич	ки,	је	зич	ки	и	
вер	ски	бли	ска	на	ро	да.	Од	1924.	го	ди	не	Ко	мин	тер	на	(Пе	ти	кон	грес	
КИ)	 тра	жи	 да	 се	 из	вр	ши	 др	жав	но	 це	па	њераз	би	ја	ње	Кра	ље	ви	не	
СХС	и	 из	два	ја	ње	Хр	ват	ске,	Сло	ве	ни	је	 и	Ма	ке	до	ни	је	 и	 ства	ра	ње	
не	за	ви	сних	др	жа	ва.	Ову	од	лу	ку	КИ	при	хва	ти	ће	КПЈ,	ко	ја		на	Дре
зден	ском	кон	гре	су	1928.	иде	ко	рак	да	ље,	тра	же	ћи	не	за	ви	сност	Хр
ват	ске,	Сло	ве	ни	је,	Ма	ке	до	ни	је	и	Цр	не	Го	ре,	док	за	Ко	смет	зах	те	ва	
да	се	при	кљу	чи	не	за	ви	сној	и	ује	ди	ње	ној	Ал	ба	ни	ји.	Пра	во	на	от
це	пље	ње	зах	те	ва	но	је	и	за	ма	ђар	ску	на	ци	о	нал	ну	ма	њи	ну	у	Ср	би	ји	
(Вој	во	ди	на),	што	 је	Ср	би	ју	 сво	ди	ло	 на	 прет	ку	ма	нов	ске	 гра	ни	це.	
Од	лу	ку	о	раз	би	ја	њу	Ју	го	сла	ви	је	КИ	је	по	ву	кла	1935.	пред	опа	сно
шћу	од	на	ди	ру	ћег	фа	ши	зма,	али	се		Јо	сип	Броз	и	КПЈ	на	то	оглу
шио,	и	тек	1940.	го	ди	не,	за	ме	њу	ју	ћи	раз	би	ја	ње	Ју	го	сла	ви	је	ње	ном	
фе	де	ра	ли	за	ци	јом	на	ште	ту	Ср	би	је	и	Ср	ба,	од	лу	чио	да	`брани`	ју	го
сло	вен	ску	др	жа	ву“.4)	На	и	ме,	„Ју	го	сло	вен	ски	и	срп	ски	ко	му	ни	сти	у	
ра	ту	19411945.	ни	су	бра	ни	ли	др	жа	ву	Ју	го	сла	ви	ју,	ни	ти	на	сто	ја	ли	
да	об	но	ве	др	жа	ву	ко	ју	је	сру	шио	Хи	тлер.	Би	ли	су	је	ди	ни	европ	ски	
ко	му	ни	сти	ко	ји	су	има	ли	(	и	спро	ве	ли!)	план	да	се	не	до	пу	сти	об
но	ва	др	жа	ве	ко	ју	је	сру	шио	Хи	тлер“.	5)

Дру	га	 Ју	го	сла	ви	ја	 ство	ре	на	 ја	 на	 хр	ват	ском	 кон	цеп	ту.	 Јо	сип	
Броз	 је	фе	де	ра	ли	за	ци	ју	 Ју	го	сла	ви	је	из	вео	по	угле	ду	на	иде	је	хр

3) Жар	ко	Ви	до	вић,	СуочењеправослављасаЕвропом,	Све	ти	го	ра,	Це	ти	ње	1997,	155.
4) Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	 „Ру	си	ја	 и	 са	вре	ме	но	 срп	ско	 пи	та	ње	 с	 по	себ	ним	 освр	том	 на	Ко

смет“,	у:	РусијаиБалкан:питањасарадњеибезбедности,	при	ре	дио	Зо	ран	Ми	ло	ше
вић,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008,		194.

5) Жар	ко	Ви	до	вић,	нав.	де	ло,	156.
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ват	ских	 ге	о	по	ли	ти	ча	ра	 (Ива	 Пи	ла	ра,	 Ан	те	 Трум	би	ћа,	 Стје	па	на	
Ра	ди	ћа,	Влат	ка	Ма	че	ка),	што	је	би	ла	и	иде	ја	Ве	ли	ке	Бри	та	ни	је	и	
ње	ног	исто	ри	ча	ра	и	срп	ског		ју	го	сло	вен	ског	„при	ја	те	ља“	Си	то	на	
Вот	со	на.	Бро	зу	се	нај	ви	ше	сви	де	ла	иде	ја	во	ђе	ХСС		а	о	ства	ра	њу	
двој	не	др	жа	ве	са	ге	о	по	ли	тич	ком	ме	ђом	на	Дри	ни.	За	пад	ни	део	ове	
фе	де	ра	ли	зо	ва	не	др	жа	ве	у	чи	јем	са	ста	ву	би	би	ле	Цр	на	Го	ра,	Бо	сна	
и	Хер	це	го	ви	на,	Хр	ват	ска,	Сло	ве	ни	ја,	Вој	во	ди	на		у	су	шти	ни	био	
хр	ват	ска	др	жа	ва.		Ти	то	ва	Ју	го	сла	ви	ја	ус	по	ста	вље	на	је	као	фе	де	ра
ци	ја,	„др	жа	ва	рав	но	те	же“,	 за	сно	ва	на	на	иде	ји	„сла	ба	Ср	би	ја	 ја	ка	
Ју	го	сла	ви	ја“,	су	прот	на	срп	ској	пред	рат	ној	иде	ји	оли	че	ној	у	па	ра
диг	ми	Срп	ског	кул	тур	ног	клу	ба:	„ја	ка	Ср	би	ја	ја	ка	Ју	го	сла	ви	ја“.	Ју
го	сло	вен	ски	фе	де	ра	ли	стич	ки	Устав	 из	 1946.	 био	 је	 вер	на	 ко	пи	ја	
Ста	љи	но	вог	Уста	ва	из	1935.	го	ди	не.	Све	је	учи	ње	но	на	су	зби	ја	њу	
„ве	ли	ко	срп	ског	хе	ге	мо	ни	зма“,	јед	не		бе	сми	сле	не	фло	ску	ле	за	о	ста
ле	из	аустриј	ског	вре	ме	на,	из	ми	шљо	ти	не	ко	ја	је	по	слу	жи	ла	за	кон
сти	ту	и	са	ње	но	вих	на	ци	ја	и	др	жа	ва	на		срп	ском	ет	нич	ко	је	зич	ком	и	
исто	риј	ском	про	сто	ру.	У	вре	ме	ка	да	је	Ти	то	го	во	рио	да	не	же	ли		у	
Ју	го	сла	ви	ји	 	гра	ни	це	ко	је	ће	раз	два	ја	ти	већ	спа	ја	ти	на	ше	на	ро	де,	
пар	тиј	ски	врх	је	по	де	лио	Ра	шку	област	из	ме	ђу	Ср	би	је	и	Цр	не	Го	ре.	
За	тим	су	у	окви	ру	Ср	би	је	ство	ре	не	су	Ауто	ном	на	По	кра	ји	на	Вој	во
ди	на	и	Ауто	ном	на	Област	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја,	ко	ја	ће	кра	јем	60их	
го	ди	на	 20.	 ве	ка	 та	ко	ђе	по	ста	ти	по	кра	ји	на,	 с	 аспи	ра	ци	ја	ма	њи	хо
вог	уз	ди	за	ња	на	ни	во	ре	пу	бли	ка	са	се	па	ра	ти	стич	ким	пре	тен	зи	ја	ма.	
Овим	 је	раз	би	јен	ин	те	гри	тет	Ср	би	је	и	обе	сми	шље	на	ње	на	бор	ба	
за	осло	бо	ђе	ње	и	ује	ди	ње	ње	до	1918.	го	ди	не.	Ти	то	во	кро	а	то	ко	му
ни	стич	ко	те	ри	то	ри	јал	но	раз	гра	ни	че	ње	вра	ти	ло	 је	Ср	би	ју	на	про
стор	пред	Бал	кан	ске	ра	то	ве.	Ко	ли	ко	се	ту	ра	ди	ло	о	ср	бо	фо	би	ји	и	
ср	бо	мр	жњи	са	ге	о	по	ли	тич	ким	кон	се	квен	ца	ма,	го	во	ри	и	чи	ње	ни	ца	
да	Ти	то	и	ње	го	ви	ко	му	ни	стич	ки	про	јек	тан	ти	(ме	ђу	њи	ма	и	Ср	би!)	
ни	су	при	ста	ја	ли	да	се	у	окви	ру	Хр	ват	ске	фор	ми	ра	ју	ауто	ном	не	по
кра	ји	не,	иако	су	не	ки	ње	ни	де	ло	ви	ве	ко	ви	ма	има	ли	свој	са	мо	ста	лан	
по	ло	жај.	Дал	ма	ци	ја	и	Ду	бров	ник,	на	при	мер,	по	ста	ли	су	хр	ват	ски	
тек	обра	зо	ва	њем	Ба	но	ви	не	Хр	ват	ске	1939,	а	Ба	ра	ња	по	сле	Дру	гог	
свет	ског	ра	та.	Истра	та	ко	ђе	ни	кад	ни	је	при	па	да	ла	Хр	ват	ској	све	до	
1945.	го	ди	не.	Ти	то	је	очи	глед	но	бри	нуо	са	мо	јед	ну	бри	гу:	ка	ко	да	
при	кри	је	стра	шан	зло	чин	ко	ји	су	Хр	ва	ти	учи	ни	ли	над	Ср	би	ма	и		да	
Хр	ват	ску	из	ву	че	на	стра	ну	по	бед	ни	ка.6)

6) Ви	ди	ши	ре:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	„Срп	ска	по	ли	ти	ка	 `на	парче`	или	не	до	ста	так	на	ци	о
нал	не	иде	је“,	у:	СрпскопитањенаБалкану,	при	ре	дио	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	Ин	сти	тут	за	
по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2013.
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По	че	так	де	мон	ти	ра	ња	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве	по	чео	је	Уста	вом	
из	1974.	го	ди	не,	за	тим	на	ста	вљен	шип	тар	ским	де	мон	стра	ци	ја	ма	на	
Ко	сме	ту	1981,	уз	по	др	шку	се	це	си	о	ни	стич	ких	ре	пу	бли	ка	Сло	ве	ни
је	и	Хр	ват	ске.	За	јед	нич	ки	по	сао	око	кон	фе	де	ра	ли	зо	ва	ња	Ју	го	сла
ви	је	овим	је	био	за	вр	шен	и	са	мо	је	страх	од	Со	вјет	ског	Са	ве	за	још	
др	жао	на	оку	пу	ње	не	са	став	не	де	ло	ве.

Ге	о	по	ли	тич	ке	про	ме	не	ко	је	су	на	гло	бал	ном	пла	ну	из	ме	ни	ле	
си	стем	ме	ђу	на	род	них	 од	но	са	 на	 европ	ском	и	 свет	ском	про	сто	ру	
не	по	сред	но	су	до	при	не	ле	оства	ре	њу	се	па	ра	ти	стич	ких	пре	тен	зи	ја	у	
ју	го	сло	вен	ском	слу	ча	ју.	Рас	пад	СССРа	и	ује	ди	ње	ње	Не	мач	ке,	као	
ста	рено	ве	ге	о	по	ли	тич	ке	си	ле,	био	је	сна	жан	под	стрек	хр	ват	ском	
на	сил	ном	 се	па	ра	ти	зму.	 У	 ју	го	сло	вен	ском	 слу	ча	ју	 моћ	не	 за	пад	не	
др	жа	ве		и	Ва	ти	кан	при	кло	ни	ли	су	се	на	си	љу,	тј.	про	тив	у	став	ном	и	
на	сил	ном	раз	би	ја	њу	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве	од	стра	не	хр	ват	ских	и	
сло	ве	нач	ких,	а	за	тим	и	хр	ват	скому	сли	ман	ских	се	па	ра	ти	ста	у	БиХ,	
по	зи	ва	ју	ћи	се	на	пра	во	са	мо	о	пре	де	ље	ња,	не	ги	ра	ју	ћи	то	исто	пра
во	Ср	би	ма	у	Хр	ват	ској		и	БиХ,	ко	ји	су	би	ли	др	жа	во	тво	ран	на	род	
у	овим	ре	пу	бли	ка	ма.	Шта	ви	ше,	моћ	не	за	пад	не	зе	мље	при	зна	ле	су	
пра	во	на	са	мо	о	пре	де	ље	ње	ко	сов	ским	Ал	бан	ци	ма,	као	на	ци	о	нал	ној	
ма	њи	ни	у	Ср	би	ји,	и	њи	хо	ву	јед	но	стра	но	про	гла	ше	ну	не	за	ви	сност.	
То	је	акт	су	про	тан	и	од	лу	ка	ма	Ба	ден	те	ро	ве	ар	би	тра	жне	ко	ми	си	је	
ко	је	на	ла	жу	не	про	мен	љи	вост	ре	пу	блич	ких	гра	ни	ца.7)

„Ма	ли	свет	ски	рат“	ко	ји	је	За	пад	на	че	лу	са	САД	во	дио	про	тив	
др	жа	ве	 Ју	го	сла	ви	је,	 уз	по	др	шку	ње	них	 се	па	ра	ти	стич	ких	мр	зи	те
ља,	био	је	у	ства	ри	рат	про	тив	Ср	би	је	и	срп	ских	зе	ма	ља		про	тив	
срп	ског	фак	то	ра	и	срп	ске	иде	је	–	да	на	соп	стве	ном	про	сто	ру,	а	то	је	
био	про	стор	Ју	го	сла	ви	је,	ор	га	ни	зу	је	и	бра	ни	сво	ју	др	жа	ву.	Ре	зул
тат	тог	ра	та	је	раз	би	ја	ње	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве		и	ства	ра	ње	на	том	
про	сто	ру		за	пад	них	ан	ти	срп	ских	са	те	лит	ских	др	жа	ви	ца:	Хр	ват	ске,	
БиХ,	тј	му	сли	ман	ско	хр	ват	ске	фе	де	ра	ци	је,	Цр	не	Го	ре,	Ма	ке	до	ни	је	
и	Ко	со	ва.		Би	ло	је	кључ	но	од	Ср	би	је	на	пра	ви	ти	ре	зи	ду	ал	ну	тво	ре
ви	ну	и	на	њој	за	по	че	ти	про	цес	да	љег	територијалнoг	рас	пар	ча	ва
ња.

Срп	ска	ДОСoвска	власт	је	пот	пу	но	по	гре	шно	ту	ма	чи	ла	гло
бал	не	ге	о	по	ли	тич	ке			про	ме	не	за	по	че	те	ује	ди	ње	њем	Не	мач	ке,	ви
дев	ши	у		ин	те	гра	ци	ји	не	мач	ке	на	ци	је	вр	ху	нац	де	мо	кра	ти	је	и	људ
ских	пра	ва,	а	у	по	ку	ша	ју	Ср	ба		да	на	ју	го	сло	вен	ским	ру	ше	ви	на	ма	
фор	ми	ра	ју	сoпствену	на	ци	о	нал	ну	др	жа	ву	ви	де	ла	је	срп	ску	кри	ви

7) Упо	ре	ди:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	нав.	де	ло,	196197.
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цу	за	рат,	а	у	ко	смет	ском	слу	ча	ју	и	не	ка	кву			дис	кри	ми	на	ци	ју		Ал
ба	на	ца.		ДОСов	ска	власт	је	ко	сов	ски	про	блем	ве	за	ла		ис	кљу	чи	во	
за	Ми	ло	ше	ви	ћев	не	де	мо	крат	ски	по	ре	дак	и	ола	ко	„лан	си	ра	ла“	те
зу	 да	 је	 ко	сов	ско	 пи	та	ње	 де	мо	крат	ско	 пи	та	ње,	 ко	је	 ће	ДОС,	 кад	
уз	по	моћ	сво	јих	за	пад	них	са	ве	зни	ка	осво	ји	власт,	ла	ко	и	без	бол	но	
ре	ши	ти.	По	ка	за	ло	се	да	ко	сов	ско	пи	та	ње	ни	је	ни	ка	кво	пи	та	ње	де
мо	крат	ских	пра	ва,	ко	ја	Шип	та	ри	ма	на	Ко	со	ву	и	Ме	то	хи	ји	ни	у	че
му	ни	су	мањ	ка	ла,	већ	је	пи	та	ње		Ко	со	ва	ис	кљу	чи	во	ге	о	по	ли	тич	ко	
пи	та	ње.	Ис	по	ста	ви	ло	се	да	је	Ми	ло	ше	вић	био	у	пра	ву	кад	је	ре	као:	
„Не	на	па	да	ју	Ср	би	ју	због	ме	не,	већ	ме	не	на	па	да	ју	због	Ср	би	је“.

Уоста	лом,	 ако	пи	та	ње	Ко	со	ва	и	Ме	то	хи	је	ни	је	 ге	о	по	ли	тич	ко	
не	го	де	мо	крат	ско	пи	та	ње,	за	што	га	де	мо	крат	ска	власт	у	Ср	би	ји	ни
је	ре	ши	ла	са	сво	јим	за	пад	ним	„при	ја	те	љи	ма“.		За	што	про	за	пад	на	
де	мо	крат	ска	ДОС,	као	ни	ње	на	по	ли	тич	ка	на	след	ни	ца	у	ко	а	ли	ци	ји	
око	СНСа,	 	 ни	је	ни	кад	 зах	те	ва	ла	да	 се	до	след	но	при	ме	ни	Ре	зо
лу	ци	ја	1244.	У	тој	ре	зо	лу	ци	ји	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја	су	са	став	ни	део	
Ср	би	је	и	СР	Ју	го	сла	ви	је	и	тра	жи	се	по	бољ	ша	ње	ње	го	вог	ста	ту	са	у	
ви	ду	про	ши	ре	не	ауто	но	ми	је.

Има	ју	ћи	у	ви	ду	гло	бал	не	ге	о	стра	те	шке		ци	ље	ве	за	пад	них	си
ла	 	 Ва	ти	ка	на,	 Не	мач	ке,	 САД,	 ра	за	ра	ње	 Ју	го	сла	ви	је	 усле	ди	ло	 је		
пре	вас	ход	но	 	 због	де	ком	по	но	ва	ња	срп	ских	зе	ма	ља	и	рас	пар	ча	ва
ња	срп	ског	чи	ни	о	ца	као	„пред	стра	же“	ру	ског	ути	ца	ја	на	Бал	ка	ну	
и	Ме	ди	те	ра	ну,	као	„про	ду	же	не	ру	ке“	Ру	си	је,	ње	не	„стра	те	шке	ре
зер	вне	зе	мље“.	То	је	раз	лог		да	се	срп	ски	ет	нич	ки	про	стор	тре	ти	ра	
као	„по	ли	тич	ки	нео	р	га	ни	зо	ван	про	стор“,	па	су	на	ње	му	фор	ми	ра	не	
ан	ти	срп	ске	др	жав	не	тво	ре	ви	не,	а	уни	шта	ва	ју	се			или	оти	ма	ју		ле
ги	тим	не	и	ле	гал	не	срп	ске	др	жа	ве:	РСК,	РС	и	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја,	
ко	је		су	се	као	„ге	ри	ла“	ис	пре	чи	ле	аме	рич	ком	и	ва	ти	кан	скогер	ман
ском		екс	пан	зи	о	ни	зму	пре	ма	ис	то	ку.

Ру	си	ја	 је	у	вре	ме	ју	го	сло	вен	ске	кри	зе	углав	ном	би	ла	„од	сут
на“	а	и	кад	се	ме	ша	ла	упо	тре	бља	ва	на	је	од	стра	не	За	па	да	да	Ср	би
ма	још	ви	ше	за	гор	ча	жи	вот.	Јељ	цин	ни	је	раз	у	мео	„ка	ко	не	ки	љу	ди	
та	ко	бли	ско	ср	цу	до	жи	вља	ва	ју	 ју	го	сло	вен	ску	тра	ге	ди	ју“.	Ср	бе	 је	
до	жи	вља	вао	као	„ноћ	ну	мо	ру“,	ми	сле	ћи	да	иза	њих	сто	је	ње	го	ви	
глав	ни	не	при	ја	те	љи		Ду	ма	и	ко	му	ни	сти.	А	ста	јао	је	та	да	иза	Ср	ба	
цвет	ру	ске	ин	те	ли	ген	ци	је	и	Ру	ска	пра	во	слав	на	цр	ква...“8)

8)	 Ве	се	лин	Ђу	ре	тић,	Српскабеспућадвадесетогвека.КосовоиМетохијаизмеђубело
светскихманипулацијаисрпскенационалнеполитике`напарче`,	СРС,	Бе	о	град,	2006,	
142.
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Кон	стан	тин	 Ни	ки	фо	ров,	 ди	рек	тор	 Ин	сти	ту	та	 за	 из	у	ча	ва	ње	
сло	вен	ских	на	ро	да	сма	тра	да	 је	Ру	си	ја	де	ве	де	се	тих	 го	ди	на	окре
ну	ла	ле	ђа	Бал	ка	ну;	да	је	учи	ни	ла	ве	о	ма	ма	ло	и	да	би	би	ло	бо	ље	да	
ни	је	ра	ди	ла	ни	шта,	јер	:	„...За	пад	је	че	сто	на	шим	ру	ка	ма	те	рао	Ср
бе	да	иду	на	уступ	ке	схва	та	ју	ћи	да	је	од	нос	Ср	ба	пре	ма	Ру	си	ји,	као	
и	Ру	са	пре	ма	Ср	би	ји	по	се	бан.	Ру	си	ја	је	до	зво	ли	ла	се	би	да	од	и	гра	
не	баш	по	зи	тив	ну	уло	гу.	Тре	ба	се	са	мо	се	ти	ти	Чер	но	мир	ди	на	ко	ји	
је	про	сто	на	те	рао	Ми	ло	ше	ви	ћа	да	пот	пи	ше	она	кав	мир...“9)

	Вик	тор	Чер	но	мир	дин,	пре	ма	соп	стве	ним	ре	чи	ма,	кад	би	ишао	
да	убе	ђу	је	Ми	ло	ше	ви	ћа	о	пре	ки	ду	бом	бар	до	ва	ња,	до	би	јао	је	из	ме
ђу	оста	лих	и	ову	ин	струк	ци	ју:	„Имај	у	ви	ду	да	упра	во	оче	ку	је	мо	од	
Аме	ри	ке	ве	ли	ки	кре	дит	без	ко	га	не	мо	же	мо	оп	ста	ти“.10)

	 На	ро	чи	то	 ки	ван	 на	 Чер	но	мир	ди	на	 био	 је	 ге	не	ралпу	ков	ник	
Ле	о	нид	Ива	шов,	бив	ши	на	чел	ник	Упра	ве	за	ме	ђу	на	род	не	од	но	се	
ру	ског	Ге	не	рал	шта	ба.	Он	твр	ди	да	Чер	но	мир	дин	ни	је	до	зво	ља	вао	
Ми	ло	ше	ви	ћу	ни	ка	кве	по	прав	ке	ми	ров	ног	пла	на.	Ви	као	је	на	Ми
ло	ше	ви	ћа:	„За	што	се	су	прот	ста	вљаш?	Рат	пре	ста	је,	Ко	со	во	се	вра
ћа	Ју	го	сла	ви	ји,	до	ла	зи	мир“	...	Пред	сед	ник	Ср	би	је	Ми	лан	Ми	лу	ти
но	вић	је	та	да	ре	као:	„Ја	хо	ћу	да	пи	там	ге	не	ра	ла	Ива	шо	ва	да	ли	се	
сла	же	да	ће	се	Ко	со	во	за	и	ста	вра	ти	ти	у	са	став	Ју	го	сла	ви	је	и	ка	да?“.	
Од	го	во	рио	сам:	„Ако	пот	пи	ше	те	овај	акт	бес	по	го	вор	не	ка	пи	ту	ла
ци	је,	Ко	со	во	ви	ше	ни	кад	не	ће	би	ти	ва	ше“.11)

Опи	су	ју	ћи	при	ро	ду	Јељ	ци	но	ве	вла	сти	Љу	бин	ка	Ми	лин	чић	ис
ти	че:	„Те	шко	 је	за	ми	сли	ти	ве	ћу	не	ком	пе	тент	ност,	нео	д	го	вор	ност,	
не	за	ин	те	ре	со	ва	ност	 за	 ин	те	ре	се	 гра	ђа	на	 и	 на	ци	о	нал	не	 ин	те	ре	се	
зе	мље	од	оне	ко	ју	су	ис	по	љи	ли	ре	фор	ма	то	ри	Јељ	ци	но	вог	вре	ме
на“.12)	Ци	ти	ра	ју	ћи	Јељ	ци	но	вог	на	след	ни	ка,	Рој	Ме	две	дев	на	во	ди	да	
је	Пу	тин	на	бра	ја	ју	ћи	ква	ли	те	те,	ко	је	тре	ба	да	има	ру	ски	пред	сед
ник,	на	вео	„че	сти	тост,	по	ште	ње,	спо	соб	ност	и	же	љу	да	се	слу	жи	
свом	на	ро	ду.	Ка	сни	је	је	по	ми	њао	још	и	ква	ли	те	те	као	што	су	ефи
ка	сност	и	не	се	бич	ност...”13)

9)	 Пре	ма:	Љу	бин	ка	Ми	лин	чић,	ВладимирПутин.Мојабитка заКосово,Со	фос,	2007,	
136.

10)	 Исто
11)	 	Исто,	138.
12)	 	Љу	бин	ка	Ми	лин	чић,	нав.	де	ло,	12.
13)	 	Рој	Ме	две	дев,Путин.ПовратакРусије,Ком	па	ни	ја	Но	во	сти,	Бе	о	град,	2007,		312.
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Пу	ти	но	ва	Ру	си	ја	је	у	не	у	по	ре	ди	во	бо	љој	ге	о	по	ли	тич	кој	по	зи
ци	ји	од	оне	из	вре	ме	на	Јељ	ци	на,	Ко	зир	је	ва,	Чер	но	мир	ди	на.14)	Али,	
при	лич	но	је	не	ло	гич	но	да	се	у	си	ту	а	ци	ји	кад	је	„по	ву	ципо	тег	ни“	
обра	ћа	мо	Ру	си	ји,	а		по	ли	тич	ки,	кул	тур	но	и	ци	ви	ли	за	циј	ски	се	ори
јен	ти	ше	мо	и	при	кљу	чу	је	мо	евро	а	тлант	ским	ор	га	ни	за	ци	ја	ма,	ко	је	
Ру	си	ју	до	жи	вља	ва	ју	као	про	тив	ни	ка	па	и	не	при	ја	те	ља.	То	го	во	ри	
да	у	на	шој	по	ли	тич	кој	ори	јен	та	ци	ји	не	што	круп	но	не	функ	ци	о	ни
ше.	Дру	гим	ре	чи	ма,	по	тре	бан	 	 је	спољ	но	по	ли	тич	ки	за	о	крет,	ко	ји	
би	 под	ра	зу	ме	вао	 ус	по	ста	вља	ње	 нај	те	шњих	 ве	за	 са	 сло	вен	ским	
пра	во	слав	ним	 др	жа	ва	ма,	 у	 пр	вом	 ре	ду	 са	 Ру	си	јом.	Са	мо	 на	 том	
осно	ву	мо	же	мо	да	ула	зи	мо	у	ши	ре	ме	ђу	на	род	не	а	ти	ме	и		европ	ске	
ин	те	гра	ци	је,	 си	гур	ни	да	ће	мо	са	чу	ва	ти	кул	тур	новер	ску,	 ет	нич	ку	
и	 др	жав	нопо	ли	тич	ку	 са	мо	бит	ност.	 Уоста	лом,	 За	пад	 иона	ко	 Ср
би	ју	сма	тра	при	род	ном	са	ве	зни	цом	Ру	си	је.15)			Из	Европ	ске	уни	је	
упо	зо	ра	ва	ју	Ср	би	ју	да	се	пре	ви	ше	не	пре	пу	шта	„	за	гр	ља	ју	ве	ли	ког	
ме	две	да“,	јер	би	мо	гао	да	је	уда	ви	(Оли	Рен).	Иако	се	зва	нич	но	не	
по	ве	зу	је	ста	тус	Ко	со	ва	с	про	це	сом	ин	те	гра	ци	је	Ср	би	је	у	Евро	пу,	
не	ма	ли	број	је	оних	ко	ји	тај	про	цес	усло	вља	ва	ју	дис	тан	ци	ра	њем	
Ср	би	је	од	Ко	со	ва,	али	и	од	Ру	си	је.16)	Срп	ски	по	ли	тич	ки	три	јум	ви
рат	Ни	ко	лићДа	чићВу	чић	на	ста	вио	је	по	ли	ти	ку	де	мо	кра	та	Бо	ри	са	
Та	ди	ћа	и	Бри	сел	ским	спо	ра	зу	мом	тач	ку	по	тач	ку	из	два	ја	Ко	со	во	

14)	 Је	ле	на	Гу	ско	ва,	ру	ска	исто	ри	чар	ка	и	је	дан	од	во	де	ћих	свет	ских	бал	ка	но	ло	га,	ре	кла	је	
на	ма	ни	фе	ста	ци	ји	Да	ни	Ру	си	је,	у	Бе	о	гра	ду,	да	је	За	пад	во	лео	Јељ	ци	на	јер	је	био	по	пу
стљив	и	по	вла	ђи	вао	је	њи	хо	вим	ин	те	ре	си	ма.	Што	се	ти	че	спољ	не	по	ли	ти	ке,	Јељ	цин	се	
у	њу	ни	је	уоп	ште	раз	у	мео	и	све	је	пре	пу	стио	ми	ни	стру	спољ	них	по	сло	ва	Ко	зир	је	ву,	
ко	ји	 је	За	па	ду	са	свим	од	го	ва	рао“.	За	то	су	сви	ко	ји	 су	до	ла	зи	ли	у	Кремљ	мо	ли	ли	да	
Јељ	цин	оста	ви	Ко	зир	је	ва	што	ду	же	на	ду	жно	сти.	Што	се	ти	че	уну	тра	шње	по	ли	ти	ке,	
у	то	вре	ме	зе	мља	је	пот	пу	но	еко	ном	ски	и	на	сва	ки	дру	ги	на	чин	упро	па	шће	на,	би	ла	је	
на	ко	ле	ни	ма...	па	за	пад	има	раз	ло	га	да	во	ли	Јељ	ци	на	и	има	на	че	му	да	му	за	хва	ли“.	На	
дру	гом	ме	сту	Гу	ско	ва	ка	же:	„Су	ко	бив	ши	се	с	по	сле	ди	ца	ма	ан	ти	на	ци	о	нал	не	по	ли	ти	ке	
Ко	зир	је	ва,	При	ма	ков	је	во	дио	ак	тив	ни	ју	по	ли	ти	ку	и	по	не	кад	ишао	чак	на	раз	ми	мо	и
ла	же	ње	с	Аме	ри	ком,	али	не	иду	ћи	пре	ма	отво	ре	ној	кон	фрон	та	ци	ји.	Због	свог	чвр	стог	
ста	ва	При	ма	ков	је	на	кра	ју,	мо	рао	да	оде	с	ду	жно	сти	јер	је	пред	ста	вљао	смет	њу	стре
мље	њи	ма	САД	и		ме	ђу	на	род	ном	ме	ша	њу	у	про	блем	КиМ.	На	ње	го	во	ме	сто	до	шао	је	
Игор	Ива	нов,	нај	бо	љи	уче	ник	Ко	зир	је	ва,	ко	ји	је	на	ста	вио	по	ли	ти	ку	од	бра	не	ин	те	гри	те
та	СРЈ,	али	са	мо	на	ре	чи	ма...“	За	Чер	но	мир	ди	на	Гу	ско	ва	ка	же	да	је	из	дај	ник,	пре	све	га	
ру	ских	ин	те	ре	са.	„Оно	што	је	Чер	но	мир	дин	ура	дио	не	мо	же	се	пре	ћу	та	ти!	Он	је	био	
про	тив	то	га	да	Мо	сква	звец	ка	оруж	јем	и	при	хва	тио	је	да	бу	де	по	сред	ник	у	за	у	ста	вља	њу	
овог	кр	ва	вог	про	це	са,	а	пој	ма	ни	је	имао	о	Бал	ка	ну“.	Правда,	Бал	кан	прес	д.о.о.	Би	је	љи
на,	7.	мај	2007,	стр.	2729

15)	 О	про	ме	на	ма	у	ру	ској	уну	тра	шњој	и	спољ	ној	по	ли	ти	ци			у	вре	ме	Пу	ти	на	ви	ди		у	:	Зо	ран	
Ми	ло	ше	вић,	Путиноваполитика,ИПС,	Бе	о	град,	2007,	за	тим	:	Рој	Ме	две	дев,	Путин
повратакРусије,	Но	во	сти,	Бе	о	град,	2007,	као	и:	Дра	ган	Пе	тро	вић,Русијанапочетку
21.века,Про	ме	теј	Но	ви	Сад,	ИПС	Бе	о	град,	2007.

16) Ви	ди	ши	ре:	Мом	чи	ло	Су	бо	тић,	„Ру	си	ја	и	са	вре	ме	но	срп	ско	пи	та	ње	с	по	себ	ним	освр
том	на	Ко	смет“,	у:	РусијаиБалкан:питањасарадњеибезбедности,	при	ре	дио	Зо	ран	
Ми	ло	ше	вић,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	2008,		201.
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из	са	ста	ва	Ср	би	је.	По	че	ло	је	с	ус	по	ста	вља	њем	гра	нич	них	пре	ла	за	
и	ца	ри	не,	пре	ко	ма	тич	них	књи	га	и	лич	них	до	ку	ме	на	та,	ка	та	стра	и	
ди	пло	ма,	за	тим	пре	во	ђе	ње	по	ли	ци	је	и	пра	во	су	ђа	у	ко	сов	ски	устав
ни	си	стем,	чи	ме	је	по	ру	шен	и	по	след	њи	атри	бут	срп	ске	др	жав	но
сти	на	се	ве	ру	 ју	жне	срп	ске	по	кра	ји	не.	Кад	срп	ска	Вла	да	ис	пу	ни	
свих	35	по	гла	вља	о	при	кљу	чи	ва	њу	ЕУ,	пи	та	ње	је	шта	ће	оста	ти	не	
са	мо	од	Ко	со	ва	не	го	и	од	са	ме	Ср	би	је	и	ње	не	те	ри	то	ри	јал	не	це	ло
ви	то	сти,	на	под	руч	ју	Ра	шке	обла	сти,	ју	жне	Ср	би	је	на	про	сто	ру	у	
ко	јем	Ал	бан	ци	чи	не	ве	ћи	ну	и	Вој	во	ди	не.

За	то	вре	ме	од	на	ро	ђе	на	и	ра	ср	бље	на	власт	у	Цр	ној	Го	ри,	на	
че	лу	са	Ми	лом	Ђу	ка	но	ви	ћем,		отво	ре	но	се	ну	ди	НА	ТО	пак	ту	и	уво
ди	санк	ци	је	Ру	си	ји,	што	сва	ка	ко	спа	да	у	ан	то	ло	ги	ју	по	ли	тич	ког	и	
мо	рал	ног	без	у	мља.	Очи	глед	но	је	да	за	пад	ни	по	кро	ви	те	љи	вла	да	ју
ћег	ре	жи	ма		у		Бе	о	гра	ду	као	и	у	Под	го	ри	ци	на	сто	је	да	пре	ко	Цр	не	
Го	ре		(и	Ре	пу	бли	ке	Срп	ске	–	БиХ)	тра	си	ра	ју	пут	Ср	би	је	у	НА	ТО.	
За	 раз	ли	ку	 од	Ђу	ка	но	ви	ће	ве	 сер	вил	но	сти	 пре	ма	 За	па	ду,	 власт	 у	
Ба	ња	лу	ци	на	че	лу	са	До	ди	ком	одо	ле	ва	свим	при	ти	сци	ма	ко	ји	иду	
у	прав	цу	уни	та	ри	за	ци	је	БиХ	и	ута	па	ња	Срп	ске	у	цен	тра	ли	зо	ва	ну	
Бо	сну	и	Хер	це	го	ви	ну,	а	за	тим	ње	но	учла	ње	ње	у	НА	ТО.	До	дик	сва
ко	то	ли	ко	по	ми	ње	на	си	ље	учи	ње	но	над	Ср	би	јом	оти	ма	њем	Ко	со
ва	и	Ме	то	хи	је	и	по	зи	ва	се	на	ре	фе	рен	дум	и	от	це	пље	ње	Ре	пу	бли	ке	
Срп	ске	од	БиХ.	Сти	че	се	ути	сак	да	би	на	род	и	вођ	ство	ове	срп	ске	
др	жа	ве	био	спре	ман	на	та	кав	по	тез,	уко	ли	ко		би	у	Бе	о	гра	ду	на	и	шао	
на	по	др	шку.	У	сва	ком	слу	ча	ју	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска	сво	ју	еко	но	ми	ју	
и	по	ли	ти	ку	ве	же	за	Ру	си	ју,	у	ко	јој	ви	ди	осло	нац	свог	на	ци	о	нал	ног	
и	др	жав	ног	оп	стан	ка.	То	би	тре	ба	ло	да	бу	де	и		глав	ни	осло	нац	све
у	куп	не	срп	ске	по	ли	ти	ке,	што	би	пред	ста	вља	ло	си	гу	ран	пу	то	каз	за	
ин	те	грал	но	ре	ше	ње	срп	ског	на	ци	о	нал	ног	и	др	жав	ног	пи	та	ња.	Јер,	
сва	ком	 је	 ваљ	да	очи	глед	на	 еко	ном	ска	 	 оправ	да	ност	 срп	скору	ске	
са	рад	ње.	На	кон	НИСа	са	свим	је	из	ве	сно	да	ће	про	ра	ди	ти	и	Ју	жни	
ток	од	ко	јег	ће	Ср	би	ја,	као	и	Ре	пу	бли	ка	Срп	ска	има	ти	ви	ше	стру
ку	 ко	рист,	 а	 у	 на	ред	ном	пе	ри	о	ду	 усле	ди	ће	 и	мно	го	 ве	ћи	 при	лив	
ди	рект	них	стра	них	ин	ве	сти	ци	ја	из	Ру	ске	Фе	де	ра	ци	је.	Ми	има	мо	
шан	су	да	бу	де	мо	спо	на	из	ме	ђу	Евро	пе	и	Ру	си	је.17)Да	ли	ће	ту	уло	гу	
Ср	би	ја	мо	ћи	да	„игра“	као	чла	ни	ца	ЕУ?	Не	ће!	По	ли	ти	ка	ЕУ	је	је
дин	стве	на	и	она	се	во	ди	у	Бри	се	лу.	И	пре	ма	Ру	си	ји	је	ком	плек	сна,	

17)	 	Ви	ди:	Др	Не	над	По	по	вић,	„Оп	ти	ми	ста	са	по	кри	ћем“,	Правда,	16.	фе	бру	ар	2008,	стр.	
10.
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нај	ма	ње	при	ја	тељ	ска.	Ср	би	ју	на	ту	чи	ње	ни	цу	че	сто	под	се	ћа	ју	за
пад	ни	„до	бро	чи	ни	те	љи“.		
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СЕРБИЯИСЕРБСКИЕЗЕМЛИ100ЛЕТПОСЛЕПЕРВОЙ
МИРОВОЙВОЙНЫ

Резюме
Встатьеавторуказываетнасхожестьгеополити
ческогоположенияСербииисербскихземельсегодняс
положениемнаканунеПервоймировойвойны.Вста
тьеанализируетсяНишскаядекларация,взявшаякурс
наюгославскийконцепт(,,большое“решение)вместо
сербского концепта (,,малое“ решение) в послевоен
номустройствегосударства.Автортакжеуказыва
ет на недостаточный уровень предусмотрительно
стисербскойобщественнойиполитическойэлитвеё
определениизагосударственноесообществособыв
шимиврагами,католическимисловенцамиихорвата
ми.Основнойтезисеслисозданиепервогоюгослав
скогогосударствабылонеминуемоивнесферывлия
ниясербов,т.е.еслиэтоактвнешнихзападныхсил,
тогдаэтогосударствонадобылообустроитьнафе
деральнойиликонфедеральнойоснове,сторонниками
чегобылииностранныефакторы,атакжехорват
ские и словенские представители в Югославянском
комитете.Такимобразомсербысмоглибыобозначи
тьсвоёисторическоеиэтноязыковоепространство.
Границаэтогосербскогогосударствабылабыдалеко
назападеитакимобразомможнобылобыизбежать
спорыигеноциднадсербами,осуществляемыйхорва
тамииихчудовищнымгосударством.Этотконцепт
можнобылоприменитьдоначалатридцатыхгодов,
т.е.допоявленияГитлераинацизма,когдахорваты
сделали интернациональным так называемый хор
ватскийвопрос.
ДальшеавторпоказываетположениеСербииисер
боввовторой,федеральнойЮгославии,,,государстве
равновесия“,вкоторойфедерализацияпроведенапу
тём создания новых наций и их государств на серб
скомэтноязыковомпространстве.Геополитическую
и этническую инженерию Тито приняли и западные
державы: Ватикан, Германия и США инициировали
распадюгославского государства и содействовали в
этом,апотомсделализаконнымсозданиеспутнико
выхантисербскихмаленькихгосударствиотнялиКо
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совоиМетохиюотСербии,сделавотнеё,,остаточ
ноетворение“.
ВластьДемократическойоппозицииСербии,атакже
правящая коалиция Сербской прогрессивной партии
выдвигают евроатлантическую геополитическую
парадигму,акпризнанномуисторическомусоюзнику
Россииикдружескомурусскомународуобращается
тольковбольшойбедеипарадоксально,чащевсегов
поискахпомощивевроинтеграции.
Ключевыеслова:Сербияисербскиеземли,Перваями
роваявойна,Россия,Югославия,сербскоеэтноязыко
вое пространство, федерализация, словенцы, хорва
ты,боснийцы,черногорцы,КосовоиМетохия,постъ
югославскийпериод.

	 Овај	 рад	 је	 примљен	 5.	 октобра	 2014.	 го	ди	не	 а	 прихваћен	 за	 штампу	 на	 састанку	
Редакције	26.	но	вем	бра	2014.	године.
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Сажетак
У раду аутор анализира утицај Немачке и Аустро-
Угарске на интересе Србије и Русије од уједињења
Немачке 1871. па до самог предвечерја Првог свет-
ског рата. Супротно преовлађујућем и популарном
схватању,овегерманскесиленисубиленепремостивe
препрекeзабазичнегеополитичкеинтересеСрбијеи
Русије,већсутоуправобилесилеАнтантесакојима
суСрбијаиРусијабилеукобномсавезу,какоћесека-
снијеиспоставити.Србијајеуратуизгубилатрећи-
нусвојепопулацијеисвојидентитетутопившисена
подстицајсавезникауКраљевинуСХС,докјеРусија,
осимогромнихљудскихжртава,сломацаризмаидо-
ласкабољшевиканавласт,изгубилаивеликидеора-
нијихтериторија.Тонезначидајегерманскифактор
уочиратабиобеневолентан,већдајебиосамознатно
мањештетанодбританскогифранцуског.Вештим
дипломатским маневрисањем и економско-банкар-
скимлобирањем,БританијаиФранцускасууспеледа
придобијузначајандеорускогцарскогестаблишмен-
тазасвојециљеве.КлизањеРусијеизтрадиционалног
савезништвасагерманскимсиламаунаручјеЛондона
иПаризајесамодалоподстицајарусофобскимкруго-
вимауНемачкојдапреузмуглавнуреч.Србијасе,као
млађипартнерРусије,увеликојмеринашлаомеђена
стратешкимзаокретомРусијекаАнтанти,иакото
незначидамалабалканскадржаванијеималаслобо-
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думаневрисањауњеним,честонапетим,односимаса
Бечом.
Кључнеречи:Првисветскират,Србија,Русија,Ан-
танта,Централнесиле.

Rу	си	ја	и	Не	мач	ка	су	би	ле	ве	ли	ке	си	ле	ко	је	су	уочи	ра	та	др	жа	ле	
кљу	че	ве	ми	ра	у	сво	јим	ру	ка	ма.	До	ду	ше,	рат	је	за	по	чео	на	кон	

што	је	Аустро-Угар	ско	цар	ство	об	ја	вио	рат	Кра	ље	ви	ни	Ср	би	ји,	али	
ни	ти	би	се	Аустро-Угар	ска	усу	ди	ла	да	то	ура	ди	без	не	мач	ке	са	гла-
сно	сти,ни	ти	би	рат	по	при	мио	европ	ске	и	свет	ске	раз	ме	ре	без	од-
лу	ке	Ру	си	је	да	по	др	жи	Ср	би	ју.	По	ста	вља	се	он	да	пи	та	ње	због	че	га	
ове	две	си	ле	ни	су	упо	тре	би	ле	кљу	че	ве	ми	ра	на	обо	стра	ну	ко	рист,	
на	ро	чи	то	ако	се	има	у	ви	ду	да	су	Не	мач	ка	(Пру	ска),	Аустро-Угар-
ска	 (Аустри	ја)	 и	 Ру	си	ја	 би	ле	 ан	ти	на	по	ле	о	нов	ске,	 кон	зер	ва	тив	не	
са	ве	зни	це	то	ком	це	лог	или	ве	ћи	не	ХIХ	ве	ка?	Обо	стра	на	ко	рист	се	
са	сто	ја	ла	не	сум	њи	во	у	чу	ва	њу	ста	рог,	тра	ди	ци	о	нал	ног	и	мо	нар	хи-
стич	ког	по	рет	ка	уз	еко	ном	ску	са	рад	њу	у	мир	ној	ат	мос	фе	ри. Ка	ко	
су	се	ин	те	ре	си	Ср	би	је	укла	па	ли	у	тај	кон	зер	ва	тив	ни	тро	у	гао?	

У	пр	вом	де	лу	ра	да	по	сма	тра	се	од	нос	Ру	си	је	и	гер	ман	ског	фак-
то	ра,	оли	че	ног	пре	све	га	у	Не	мач	кој.	Аустро-Угар	ска	је	то	ли	ко	по-
ста	ла	за	ви	сна	од	Не	мач	ке	у	го	ди	на	ма	пред	рат,	да	ни	јед	ну	ва	жну	
од	лу	ку	ни	је	сме	ла	да	до	не	се	без	зе	ле	ног	све	тла	из	Не	мач	ке	–	би	ло	
да	се	ра	ди	ло	о	анек	си	ји	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не,	би	ло	о	на	па	ду	на	Ср-
би	ју.	Иако	је	то	ком	дру	ге	по	ло	ви	не	ХIХ	ве	ка	Аустро-Угар	ска би	ла	
ма	ње	по	у	здан	са	ве	зник	Ру	си	ји	не	го	Пру	ска	(Не	мач	ка),	због	не	по-
сред	ног	спо	ра	у	ве	зи	Бал	ка	на	са	Ру	си	јом,	тре	ба	ло	би	ис	та	ћи	да	је	
то	би	ло	углав	ном	због	то	га	што	је	све	по	ку	ша	је	аустро	у	гар	ско-ру-
ског	сбли	жа	ва	ња	у	овом	ре	ги	о	ну	ве	што	ква	ри	ла	Бри	та	ни	ја.	Да	кле,	
гер	ман	ски	фак	тор	у	овој	ана	ли	зи	би	тре	ба	ло	го	то	во	по	и	сто	ве	ти	ти	
са	Не	мач	ком.	У	дру	гом	де	лу	ра	да	по	сма	тра	се	не	мач	ки	став	пре	ма	
Ср	би	ји,	на	ро	чи	то	у	кон	тек	сту	срп	ских	те	ри	то	ри	јал	них	про	ши	ре	ња	
на	кон	Бал	кан	ских	ра	то	ва.	

ОДНОСИРУСИЈЕИНЕМАЧКЕУОЧИРАТА

Ру	си	ја	је	пре	1914.	има	ла	три	раз	ло	га	да	оста	не	не	мач	ки	са	ве-
зник:	1)	ге	о	по	ли	тич	ки 2)	мо	нар	хиј	ско-ди	на	стич	ки	и	3)	еко	ном	ски.	
Ру	си	ја	је	од	у	ста	ла	од	не	мач	ке	ори	јен	та	ци	је	из	не	ко	ли	ко	раз	ло	га	ко-
ји	ни	су	у	до	ме	ну	ра	ци	о	нал	ног	кал	ку	лу	са	ко	ји	се	у	ме	ђу	на	род	ним	
од	но	си	ма	сво	ди	на	уве	ћа	ње	мо	ћи	и	без	бед	но	сти	др	жа	ве.	С	 јед	не	
стра	не,	уло	гу	су	од	и	гра	ли	вред	но	сни	или	иде	о	ло	шки	мо	ти	ви	ко	ји	
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су	се	сво	ди	ли	на	гер	ма	но	фо	би	ју	де	ла	ру	ске	ели	те.	Она	је	по	сто	ја	ла	
и	ра	ни	је,	па	ра	лел	но	са	не	мач	ком	ру	со	фо	би	јом	у	не	ким	не	мач	ким	
кру	го	ви	ма,	 али	 су	 обе	 ира	ци	о	нал	не	фрак	ци	је	 вре	ме	ном	 ја	ча	ле	 и	
хра	ни	ле	јед	на	дру	гу.	Обич	но	би	за	ма	јац	до	би	ја	ле	на	кон	уда	ља	ва	ња	
Ру	си	је	од	Не	мач	ке	кроз	узи	ма	ње	фран	цу	ских	(у	вре	ме	ру	ског	ца-
ра	Алек	сан	дра	III)	или	бри	тан	ских	кре	ди	та	(на	кон	ру	ско-ја	пан	ског	
ра	та)	или	уда	ља	ва	ња	Не	мач	ке	од	Ру	си	је	због	по	вре	ме	ног	др	жа	ња	
стра	не	Бе	чу	у	по	је	ди	ним	бал	кан	ским	кри	за	ма.1)	У	сва	ком	слу	ча	ју,	
рас	кид	са	ве	знич	ких	од	но	са	је	мо	гао	ићи	у	ко	рист	по	је	ди	ним	ин	те-
ре	си	ма	од	ре	ђе	них	фрак	ци	ја	ру	ског	и	не	мач	ког	еста	бли	шмен	та,	али	
не	и	др	жав	ним	ин	те	ре	си	ма	Ру	си	је	и	Не	мач	ке,	што	се	мо	же	ар	гу-
мен	то	ва	ти	пре	ко	ова	три	го	ре	на	ве	де	на	раз	ло	га.	

Ге	о	по	ли	тич	ки	гле	да	но,	цар	ска	Ру	си	ја	је	пред	крај	ХIХ	и	по	чет-
ком	ХХ	ве	ка	има	ла	три	сме	ра	екс	пан	зи	је.	Је	дан	је	во	дио	ис	точ	но	на	
Да	ле	ки	Ис	ток	пре	ма	Ман	џу	ри	ји,	дру	ги	ју	жно	ка	Пер	си	ји,	Аф	га	ни-
ста	ну	и	Ин	ди	ји	и	тре	ћи	ју	го	за	пад	но	пре	ма	Мо	ре	у	зи	ма	Бос	фо	ру	и	
Дар	да	не	ли	ма.	Ка	да	су	у	пи	та	њу	пр	ва	два	прав	ца,	Не	мач	ка	не	са	мо	
да	ни	је	има	ла	ни	шта	про	тив	ру	ске	екс	пан	зи	је	у	овим	ре	ги	о	ни	ма,	
не	го	 је	чак	и	ди	пло	мат	ски	и	ма	те	ри	јал	но	по	ма	га	ла	Ру	си	ји	 то	ком	
ру	ско-ја	пан	ског	ра	та,	снаб	де	ва	ју	ћи	ње	не	бро	до	ве	угљем	на	пу	ту	до	
оба	ла	Ман	џу	ри	је.	За	то	вре	ме,	ру	ски	са	ве	зник	Фран	цу	ска	је	се	де	ла	
скр	ште	них	ру	ку,	а	Бри	та	ни	ја	је	оби	ла	то	по	ма	га	ла	ру	ског	не	при	ја-
те	ља	из	тог	ра	та	–	Ја	пан.	На	ру	ску	екс	пан	зи	ју	пре	ма	Ин	ди	ји	Фран-
цу	ска	је	гле	да	ла	не	га	тив	но,	јер	је	же	ле	ла	ја	че	ру	ско	ан	га	жо	ва	ње	у	
Евро	пи	и	ње	ну	кон	фрон	та	ци	ју	са	Не	мач	ком,	бу	ду	ћи	да	је	са	мо	на	
тај	на	чин	мо	гла	да	по	вра	ти	од	Не	мач	ке	Ал	зас	и	Ло	рен.	Фран	цу	ска	
са	ма	или	чак	уз	по	моћ	сла	бе	и	не	ис	ку	сне	бри	тан	ске	коп	не	не	вој	ске,	
ни	је	има	ла	вој	не	и	еко	ном	ске	ка	па	ци	те	те	да	то	ура	ди	без	озбиљ	ног	
ру	ског	ан	га	жо	ва	ња	на	ис	точ	но	е	вроп	ском	фрон	ту.	Бри	та	ни	ја	је	би-
ла	још	ве	ћи	про	тив	ник	ру	ске	екс	пан	зи	је	на	југ,	јер	је	у	ју	жној	Ази	ји	
по	се	до	ва	ла	Ин	ди	ју	као	сво	ју	ко	ло	ни	ју.	Ка	да	су	у	пи	та	њу	мо	ре	у	зи,	
Ру	си	ја	је	има	ла	ин	те	рес	да	они	увек	бу	ду	отво	ре	ни		за	ру	ске	тр	го-
вач	ке	и	вој	не	бро	до	ве.	Као	ми	ни	мум,	Ру	си	ја	је	тра	жи	ла	да	у	вре	ме	
ра	то	ва,	мо	ре	у	зи	бу	ду	за	тво	ре	ни	за	све	вој	не	бро	до	ве,	без	об	зи	ра	на	
сул	та	нов	став.	Ти	ме	је	Ру	си	ја	хте	ла	да	спре	чи	по	ја	ву	бри	тан	ских	

1)	 Ge	or	ge	F.	Ken	nan,	TheFatefulAlliance–France,RussiaandtheComingoftheFirstWorld
War,	Pant	heon	Bo	oks,	New	York,	1984.,	20,	32-33;	В.М.	Хво	стов,	‘’Би	змар	ко	ва	спољ	на	
по	ли	ти	ка	у	по	след	њим	го	ди	на	ма	ње	го	вог	кан	це	лар	ства	(1885-1890)’’,	у:	Историјади-
пломатије–свескадруга	(прир.:	В.	П.	По	тем	кин),	Ар	хив	за	прав	не	и	дру	штве	не	на	у	ке,	
Бе	о	град,	1949,	стр.	78,	82.
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и	фран	цу	ских	бро	до	ва	на	ње	ним	оба	ла	ма	као	у	Крим	ском	ра	ту.	И	
упра	во	је	је	ди	на	др	жа	ва	ко	ја	је	ак	тив	но,	и	на	ре	чи	ма	и	на	де	ли	ма,	
по	др	жа	ва	ла	 Ру	си	ји	 у	ње	ним	 на	сто	ја	њи	ма	 да	 ‘’оси	гу	ра	 мо	ре	у	зе’’	
би	ла	Не	мач	ка,	ба	рем	до	1907.	го	ди	не	и	ру	ског	збли	жа	ва	ња	са	Ен-
гле	ском.	Фран	цу	ска	је	пре	ма	овом	пи	та	њу	би	ла	нај	че	шће	па	сив	на,	
док	је	Бри	та	ни	ја	би	ла	нај	же	шћи	про	тив	ник	Ру	си	је,	ко	ја	је	чак	сла-
ла	и	сво	ју	фло	ту	пред	Ца	ри	гра	дом	у	ру	ско-тур	ским	ра	то	ви	ма,	са	мо	
да	би	спре	чи	ла	овла	да	ва	ње	Ру	си	је	тим	мор	ским	те	сна	ци	ма.	Бри	та-
ни	ја,	за	раз	ли	ку	од	Не	мач	ке,	ни	ка	да	ни	је	би	ла	спрем	на	ни	вер	бал	но	
ни	прак	тич	но	да	по	др	жи	би	ло	ко	ји	ру	ски	зах	тев	у	пи	та	њу	мо	ре	у	за.	
Да	кле,	у	сва	три	прав	ца	ге	о	по	ли	тич	ке	ру	ске	екс	пан	зи	је,	ру	ски	ин-
те	ре	си	су	је	ди	но	би	ли	ди	рект	но	су	че	ље	ни	са	бри	тан	ским,	док	су	
фран	цу	ски	ин	те	ре	си	на	ла	га	ли	 ве	ћу	 ак	тив	ност	Ру	си	је	 у	Ис	точ	ној	
Евро	пи	уз	не	мач	ку	гра	ни	цу,	а	не	мач	ки	охра	бри	ва	ли	Ру	си	ју	у	сва	
три	ге	о	по	ли	тич	ка	прав	ца.	

Ка	да	је	у	пи	та	њу	не	мач	ка	ге	о	по	ли	тич	ка	екс	пан	зи	ја,	она	је	има-
ла	са	мо	је	дан	пра	вац	де	ло	ва	ња	пред	рат,	а	то	је	кроз	ју	го	и	сточ	ну	
Евро	пу	ка	Бли	ском	Ис	то	ку	и	Ме	со	по	та	ми	ји.	Ме	ђу	тим,	за	раз	ли	ку	
од	ру	ске	или	аустро	у	гар	ске	екс	пан	зи	је	у	овај	ре	ги	он	(коп	не	на	бли-
зи	на	Аустро-Угар	ске	 и	 Ру	си	је),	 а	 по	тен	ци	јал	но	 и	 бри	тан	ске	 или	
чак	фран	цу	ске	(мо	гућ	ност	да	пре	ко	сре	до	зем	них	ру	та	ла	ко	пре	ба	це	
бро	до	ве	до	Б.	Ис	то	ка),	не	мач	ка		екс	пан	зи	ја	је	би	ла	чи	сто	еко	ном-
ског	ка	рак	те	ра,	ба	рем	до	ан	гло-ру	ског	спо	ра	зу	ма	1907,	а	и	на	кон	то-
га	до	ми	нант	но.2)	Та	експaнзија	би	се	пре	мо	гла	оце	ни	ти	као	ге	о	е	ко-
ном	ска,	јер	се	сво	ди	ла	на	из	град	њу	же	ле	зни	це	Баг	дад-Бер	лин	ко	ја	
је	тре	ба	ло	да	по	ста	не	глав	на	не	мач	ка	еко	ном	ска	ар	те	ри	ја.	Не	мач	ка	
је,	за	раз	ли	ку	од	дру	гих	европ	ских	др	жа	ва	у	де	це	ни	ја	ма	пред	рат,	
до	жи	ве	ла	огро	ман	при	вред	ни	и	де	мо	граф	ски	раст	и	та	же	ле	зни	ца	
је	има	ла	да	по	слу	жи	ко	глав	но	сред	ство	за	не	мач	ки	из	воз	и	увоз	
си	ро	ви	на.	Не	мач	ки	ге	о	по	ли	ти	ча	ри	и	стра	те	зи	оног	вре	ме	на,	по	пут	
чу	ве	ног	По	ла	Рор	ба	ха,	про	је	кат	ове	не	мач	ке	баг	дад	ске	же	ле	зни	це	
ту	ма	че	као	глав	ни	трн	у	оку	Бри	та	ни	је,	ба	рем	док	Ру	си	ја	ни	је	за-
це	мен	ти	ра	ла	сво	је	опре	де	ље	ње	за	Ан	тан	ту,	за	кљу	чив	ши	спо	ра	зум	
са	Бри	та	ни	јом	1907.	Ова	ква	же	ле	зни	ца	би	угро	зи	ла	бри	тан	ску	до-
ми	на	ци	ју	у	Егип	ту	и	Пер	сиј	ском	за	ли	ву,	с	об	зи	ром	да	је	же	ле	зни	ца	
тре	ба	ло	да	има	за	вр	ше	так	баг	дад	ског	кра	ка	на	оба	ли	мо	ра	код	Ба-
сре,	а	етап	но	је	би	ла	пред	ви	ђе	на	и	град	ња	кра	ка	ка	Су	е	цу.	То	би	без	

2)	 Paul	Ro	hr	bach,	Germany’s Isolation:AnExpositionof theEconomicCausesof theGreat
War,	A.C.	Mc	Clurg	&	CO.,	Chi	ca	go,	1915,	pp.	29-30,	54-55.
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сум	ње	угро	зи	ло	ви	тал	не	бри	тан	ске	ин	те	ре	се	ко	ји	су	се	огле	да	ли	у	
пот	пу	ном		мо	но	по	лу	на	тр	го	ви	ну	са	Ин	ди	јом,	а	чи	ме	би	и	њи	хо	ва	
по	зи	ци	ја	у	Егип	ту	по	ста	ла	из	ли	шна.	Та	ко	да	ге	о	по	ли	тич	ких	раз	ло-
га	за	про	ме	ну	ру	ског	кур	са	ка	Ан	тан	ти	ни	је	би	ло.	Чак	и	ка	да	је	у	
вре	ме	нај	ве	ће	за	тег	ну	то	сти	из	ме	ђу	Не	мач	ке	и	Ру	си	је	не	ко	ли	ко	ме-
се	ци	пред	рат,	Не	мач	ка	по	сла	ла	ге	не	ра	ла	Ли	ма	на	фон	Сан	дер	са	са	
ци	љем	ре	ор	га	ни	за	ци	је	тур	ске	вој	ске,	у	свој	ству	ко	ман	дан	та	јед	ног	
тур	ског	гар	ни	зо	на	на	оба	ли	мо	ре	у	за,	иста	је	на	кон	ру	ске	при	мед	бе	
по	ву	кла	Сан	дер	са	са	тог	по	ло	жа	ја.	С	дру	ге	стра	не,	се	ти	мо	се	ка	ко	
је	сво	је	вре	ме	но	бри	тан	ски	пре	ми	јер	Ди	зра	е	ли	слао	вој	не	бро	до	ве	
у	Бос	фор	и	ко	ји	су	по	ву	че	ни	тек	ка	да	је	Бри	та	ни	ја	до	би	ла	од	Ру	си-
је	низ	усту	па	ка	оли	че	них	у	дра	стич	ној	ре	ви	зи	ји	ру	ског	ми	ров	ног	
про	јек	та	из	Сан-Сте	фа	на.3) 

Још	ве	ћи	раз	лог	је	Ру	си	ја	има	ла	да	одр	жи	са	вез	са	Не	мач	ком	
из	ХIХ	ве	ка	ако	по	сма	тра	мо	кру	ци	јал	ни	ин	те	рес	Ру	си	је	да	са	чу	ва	
свој	 ста	ри	 по	ре	дак	 тра	ди	ци	о	нал	не	 мо	нар	хи	је	 и	 ди	на	сти	ју	 Ро	ма-
нов	од	со	ци	ја	ли	стич	ко-ре	пу	бли	кан	ских	ре	во	лу	ци	ја	и	мо	нар	хо	у	би-
ства.	По	ку	шај	‘’де	ка	бри	стич	ке’’	ре	во	лу	ци	је	из	1825,	за	тим	уби	ство	
Алек	сан	дра	 и	 не	у	спе	ла	 со	ци	ја	ли	стич	ка	 ре	во	лу	ци	ја	 из	 1905,	 нај-
о	чи	глед	ни	ји	 су	 при	ме	ри	 то	га.4)	 Ини	ци	ја	то	ри	 ових	 ан	ти	мо	нар	хи-
стич	ких	стре	мље	ња	су	у	по	чет	ку	би	ла	тај	на	и	по	лу	тај	на	дру	штва	
ко	ја	су	се	угле	да	ла	на	ита	ли	јан	ске	на	ци	о	на	ли	стич	ке	ре	во	лу	ци	о	на-
ре	Кар	бо	на	ре	 (у	по	гле	ду	на	чи	на	ра	да)	и	на	фран	цу	ске	 ја	ко	бин	це	
(у	по	гле	ду	иде	о	ло	ги	је).	Ка	сни	је	су	во	де	ћу	па	ли	цу	пре	у	зе	ли	ру	ски	
анар	хи	сти,	со	ци	ја	ли	сти	и	ко	му	ни	сти,	ко	ји	су	би	ли,	иако	не	(по	лу)
тај	не	 ор	га	ни	за	ци	је	 по	 на	чи	ну	 ра	да,	 же	сто	ко	 про	га	ња	ни	 и	 за	бра-
њи	ва	ни	од	цар	ске	вла	сти.	Аустро-Угар	ска	и	Не	мач	ка	сва	ка	ко	ни	су	
има	ле	ин	те	рес	да	се	ко	ри	сте	овим	по	кре	ти	ма	у	ци	љу	об	ра	чу	на	с	
дру	гим	др	жа	ва	ма.	Те	две	др	жа	ве	су	би	ле	мо	нар	хи	је	и	ни	су	би	ле	
пар	ла	мен	тар	не	де	мо	кра	ти	је	(па	ни	де	мо	кра	ти	је	у	пу	ном	сми	слу	те	
ре	чи).	Је	ди	на	др	жа	ва	чи	ји	су	то	иде	а	ли	мо	гли	да	бу	ду	у	том	тре	нут-
ку	је	сте	Фран	цу	ска,	као	ре	пу	бли	ка	и	пар	ла	мен	тар	на	де	мо	кра	ти	ја.	
Иако	 је	би	ла	спрем	на	да	то	ле	ри	ше	ца	ри	зам	ка	да	 јој	 је	 то	би	ло	у	
ин	те	ре	су,	чим	би	Ру	си	ја	пре	у	зе	ла	 ге	о	по	ли	тич	ки	курс	ко	ји	 је	био	
са	мо	у	ру	ском,	а	не	и	у	фран	цу	ском	ин	те	ре	су	(као	ка	да	је	Ру	си	ја	
ушла	у	рат	са	Ја	па	ном	н	Да	ле	ком	Ис	то	ку),	Фран	цу	ска	се	ни	је	ли-

3)	 Ми	лош	Ко	вић,	ДизраелииИсточнопитање,	Клио,	Бе	о	град,	2007,	стр.	312-316,	331-
336.

4)	 Сер	гей	Г.	Пу	шка	рев,	Обзоррусскойистории,	Из	да	те	ль	ство	 ‘’На	у	ка’’,	Мо	сква,	 1991,	
стр.	296-300,	330,	345-351.
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би	ла	да	ди	рект	но	по	ма	же	ра	ди	кал	не	гру	пе	ко	је	су	би	ле	пред	вод-
ни	це	со	ци	ја	ли	стич	ке	ре	во	лу	ци	је	из	1905.	Та	ко	је	Ни	ко	лај	II	кра	јем	
1905.	до	био	по	у	зда	не	оба	ве	штај	не	по	дат	ке	о	то	ме	да	се	фран	цу	ски	
ам	ба	са	дор	Бом	пар	са	ста	је	са	ре	во	лу	ци	о	на	ри	ма.5)	И	не	са	мо	то.	То-
ком	1904/1905.	Па	риз	је	по	стао	сре	ди	ште	ан	ти	цар	ске	про	па	ган	де	и	
ме	сто	оку	пља	ња	свих	ру	ских	по	ли	тич	ких	еми	гра	на	та.	Без	об	зи	ра	
на	апе	ле	ру	ског	ам	ба	са	до	ра	у	Па	ри	зу,	Фран	цу	ска	ни	је	ни	шта	пред-
у	зе	ла	ма	кар	да	оте	жа	овим	сна	га	ма	по	ли	тич	ки	рад	на	фран	цу	ском	
тлу.6)	На	кон	не	у	спе	шног	ру	ско-ја	пан	ског	ра	та,	а	за	шта	 је	ве	ли	ки	
кри	вац	уну	тра	шњи	ме	теж	ко	ји	 је	под	сти	ца	ла	упра	во	Фран	цу	ска,	
ца	ре	ва	по	ли	ти	ка	ру	ског	ши	ре	ња	на	Да	ле	ки	Ис	ток	и	 југ	Евро	а	зи-
је	гу	би	по	др	шку	еста	бли	шмен	та,	док	про-фран	цу	ска	фрак	ци	ја	још	
ви	ше	ја	ча.	Као	ре	зул	тат	то	га,	Фран	цу	ска	зах	те	ва	од	Ру	си	је	да	пру-
жи	пот	пу	ну	по	др	шку	ње	ним	на	сто	ја	њи	ма	да	по	ни	зи	Не	мач	ку	на	
Ал	хе	си	ра	ској	кон	фе	рен	ци	ји	по	све	ће	ној	Пр	вој	ма	ро	кан	ској	кри	зи,	
што	Ру	си	ја	и	ра	ди	и	као	‘’на	гра	ду’’	до	би	ја	зај	мо	ве	фран	цу	ских	бан-
ка	ра	под	усло	вом	да	се	 још	од	рек	не	и	 злат	ног	стан	дар	да,	што	 је	
има	ло	по	губ	ног	ефек	та	по	ру	ску	еко	но	ми	ју.7)

У	де	це	ни	ја	ма	пред	пр	ви	свет	ски	рат,	ако	по	ре	ди	мо	удео	ве	ли-
ких	европ	ских	си	ла	у	еко	ном	ској	мо	ћи,	са	мо	су	Ру	си	ја	и	Не	мач	ка	
бе	ле	жи	ле	вр	то	гла	ви	еко	ном	ски	раст,	док	је	Фран	цу	ска	стаг	ни	ра	ла,	
а	Бри	та	ни	ја	бе	ле	жи	ла	пад.	Ако	по	гле	да	мо	ин	дек	се	ин	ду	стриј	ске/
еко	ном	ске	мо	ћи	др	жа	ва	у	пе	ри	о	ду	1880-1913	(из	ра	же	не	у	про	цен-
ти	ма	у	од	но	су	на	укуп	ну	еко	ном	ску	моћ	Евро	пе	ко	ја	се	огле	да	у	
ком	би	на	ци	ји	про	из	вод	ње	че	ли	ка/гво	жђа	и	по	тро	шње	 енер	ги	је)	 и	
ко	је	 је	раз	вио	чу	ве	ни	ге	о	по	ли	ти	чар	Џон	Мир	шај	мер	(JohnMear-
sheimer)	у	сво	јој	књи	зи	Тра	ге	ди	ја	по	ли	ти	ке	ве	ли	ких	си	ла	(TheTra-
gedyofGreatPowerPolitics),	упра	во	ће	мо	ви	де	ти	ту	тен	ден	ци	ју:8) 

1880 1890 1900 1910 1913
Не	мач	ка 20% 25% 34% 39% 40%
Ру	си	ја 3% 5% 10% 10% 11%

Бри	та	ни	ја 59% 50% 37% 30% 28%
Фран	цу	ска 13% 13% 11% 12% 12%

5)	 Пе	тр	Му	ль	та	ту	ли,	ВнешняяполитикаИмператораНиколаяII(1894-1917),	Рос	си	й	ский	
Ин	сти	тут	Стра	те	ги	че	ских	Ис	сле	до	ва	ний,	Мо	сква,	ФИВ,	2012,	стр.	319.

6)	 Ibid,	стр.	312.
7)	 Ibid,	стр.	359-360.	
8)	 John	J.	Me	ar	she	i	mer,	TheTragedyofGreatPowerPolitics,	W.W.	Nor	ton	&	Com	pany	Ltd.,	

New	York,	2001,	p.	71.
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Као	што	се	ви	ди	из	та	бе	ле,	не	мач	ка	ин	ду	стриј	ска	моћ	је	ду	пли-
ра	на,	а	бри	тан	ска	пре	по	ло	вље	на.	Ру	си	ја	је	ско	ро	че	ти	ри	пу	та	оја	ча-
ла,	док	је	Фран	цу	ска	у	очи	глед	ној	стаг	на	ци	ји.	Ипак,	ин	ди	ка	тив	но	
је	да	Ру	си	ја	го	то	во	ста	ла	са	ра	стом	упра	во	у	пе	ри	о	ду	1900-1910,	ка-
да	се	и	ко	нач	но	окре	ну	ла	зај	мо	ви	ма	Бри	та	ни	је	и	Фран	цу	ске.	Опет,	
ако	се	мир	про	ду	жи,	сва	је	при	ли	ка	да	би	у	та	квој	окол	но	сти	нај	ма-
ње	про	фи	ти	ра	ла	Бри	та	ни	ја,	ко	ја	јед	но	став	но	ни	је	мо	гла	да	из	др	жи	
еко	ном	ску	утак	ми	цу	са	Не	мач	ком.	Оту	да	је	по	сва	ку	це	ну	тре	ба	ло	
ра	ди	ти	на	иза	зи	ва	њу	су	ко	ба	ње	и	Ру	си	је,	ка	ко	би	два	глав	на	бри-
тан	ска	ри	ва	ла	 са	ми	се	бе	уни	шти	ли.	Осим	то	га,	Ру	си	ја	ни	је	има-
ла	раз	ло	га	да	упа	да	у	рат	са	до	бро	об	у	че	ном	и	тех	нич	ки	из	у	зет	но	
опре	мље	ном	и	број	ном	не	мач	ком	коп	не	ном	вој	ском.	Не	мач	ка	је	у	
пе	ри	о	ду	 1914-1917.	 про	из	ве	ла	 47.000	 ави	о	на,	 Ру	си	ја	 са	мо	 3.500.	
За	тим	ми	тра	ље	за	280.000	Не	мач	ка,	а	Ру	си	ја	де	сет	пу	та	ма	ње.	То-
по	ва	 је	Не	мач	ка	 про	из	ве	ла	шест	 пу	та	 ви	ше	 од	 Ру	си	је,	 а	 пу	ша	ка	
ско	ро	три	пу	та	ви	ше.9) 

Ови	по	ка	за	те	љи	су	пот	пу	но	на	тра	гу	оно	га	што	је	твр	дио	ру-
ски	цар	ски	по	ли	ти	чар	Пјо	тр	Дур	но	во,	ко	ји	је	не	по	сред	но	пред	рат	
на	пи	сао	пи	смо	Ни	ко	ла	ју	II	у	ко	ме	га	мо	ли	да	што	пре	рас	ки	не	са-
ве	зни	штво	са	Фран	цу	ском	и	Бри	та	ни	јом	и	да	не	ула	зи	у	рат	са	Не-
мач	ком.	У	су	прот	ном,	Ру	си	ју	че	ка	по	раз	у	ра	ту,	гу	би	так	те	ри	то	ри	ја	
и	бољ	ше	вич	ки	пре	врат.	Дур	но	во	је	пред	ви	део	све	оно	што	ће	се	у	
Ру	си	ји	де	си	ти	1917/1918.	Ни	са	мој	Не	мач	кој	ни	је	у	ин	те	ре	су	рат	са	
Ру	си	јом,	јер	иако	је	Ру	си	ја	еко	ном	ски	сла	би	ја,	она	има	мно	го	ве	ћу	
и	из	др	жљи	ви	ју	по	пу	ла	ци	ју	од	Не	мач	ке,	као	и	мно	го	ве	ћу	те	ри	то-
ри	ју.	Ко	год	да	по	бе	ди	у	том	ра	ту,	он	мо	же	ма	ло	шта	по	зи	тив	но	да	
до	би	је	(углав	ном	те	ри	то	ри	је	на	се	ље	не	ан	ти	не	мач	ким,	од	но	сно	ан-
ти	ру	ским	ста	нов	ни	штвом	као	што	су	По	ља	ци	или	Аустри	јан	ци	у	
Га	ли	ци	ји).	Су	коб	Ру	си	је	и	Не	мач	ке	је	до	би	так	са	мо	за	Фран	цу	ску	
и	Бри	та	ни	ју.10)	Оту	да	овај	чла	нак	ни	је	не	чи	ја	на	кнад	на	па	мет,	не	го	
пред	ста	вља	ре	флек	си	ју	за	сно	ва	ну	на	та	да	шњим	ра	ци	о	нал	ним	ана-
ли	за	ма,	чи	ја	је	ма	на	би	ла	је	ди	но	то	што	су	би	ле	у	ма	њи	ни.

ОДНОСИСРБИЈЕИНЕМАЧКЕУОЧИРАТА

Не	мач	ка	је	ак	ти	ван	став	пре	ма	Ср	би	ји	и	срп	ском	пи	та	њу	по	че-
ла	да	кре	и	ра	од	аустро	у	гар	ске	анек	си	је	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	1908.	
Та	да	 је	Не	мач	ка	 по	др	жа	ла	Аустро-Угар	ску,	 али	 се	мо	ра	 има	ти	 у	

9)	 Ibid,	p.	72.
10)	 Пун	текст	Дур	но	вље	вог	пи	сма	је	пр	ви	пут	об	ја	вљен	у	со	вјет	ском	жур	на	лу	‘’Кра	сная	

но	вь’’,	1922,	N.	6.



-	50	-

ГЕРМАНСКИФАКТОРУРУСКО-СРПСКИМ...МаркоПејковић

ви	ду	да	је	она	то	ура	ди	ла	на	кон	што	је	Ру	си	ја	скло	пи	ла	спо	ра	зум	
са	Бри	та	ни	јом	1907.	Без	сум	ње,	то	је	био	на	чин	да	Не	мач	ка	‘’ка-
зни’’	Ру	си	ју	за	ње	но	окре	та	ње	Бри	та	ни	ји.	Ка	ко	се	рат	при	бли	жа-
вао, Аустро-Угар	ска	је	по	ста	ла	све	агре	сив	ни	ја	пре	ма	Ср	би	ји,	али	
у	исто	вре	ме	не	моћ	ни	ја	да	би	ло	шта	са	мо	стал	но	ура	ди	без	одо	бре-
ња	Не	мач	ке.	Не	мач	ка	је	са	да	то	ли	ко	моћ	ни	ја	од	Аустро-Угар	ске,	да	
ви	ше	ни	је	би	ло	го	во	ра	о	 ге	о	по	ли	тич	кој	 јед	на	чи	ни	из	прет	ход	ног	
ве	ка,	ка	да	је	Не	мач	ка	мо	ра	ла	да	узи	ма	мно	го	ви	ше	у	об	зир	ста	во	ве	
Аустро-Угар	ске.	Оту	да	се	не	мач	ки	став	пре	ма	Ср	би	ји	мо	же	нај	бо-
ље	ви	де	ти	у	кон	тек	сту	Бал	кан	ских	ра	то	ва,	а	пре	ко	то	га	се	по	сма-
тра	и	не	мач	ки	став	пре	ма	ру	ској	бал	кан	ској	по	ли	ти	ци,	има	ју	ћи	у	
ви	ду	да	је	Ру	си	ја	би	ла	по	кро	ви	тељ	Бал	кан	ског	са	ве	за	и	си	ла	ко	ја	
је	по	др	жа	ва	ла	про	ши	ре	ње	и	не	за	ви	сност	бал	кан	ских	хри	шћан	ских	
др	жа	ва.	

Ов	де	је	нај	бо	ље	на	ве	сти	ста	во	ве	не	мач	ког	исто	ри	ча	ра	Фри	ца	
Фи	ше	ра,	по	зна	тог	по	то	ме	што	је	окри	вио	гер	ман	ски	фак	тор	за	из-
би	ја	ње	ра	та.	Али,	чак	и	код	ње	га	мо	гу	да	се	на	ђу	ста	во	ви	ко	ји	ће	
раз	ве	ја	ти	мит	 о	 не	ка	квој	 мо	но	лит	ној	 хар	мо	ни	ји	 из	ме	ђу	Не	мач	ке 
и	 Аустро-Угар	ске	ка	да	је	Бал	кан	у	пи	та	њу	и	на	осно	ву	ко	јих	ће	се	
ви	де	ти	да	је	ком	про	мис	Не	мач	ке	и	Ру	си	је	гле	де	Ср	би	је	и	Бал	ка	на	
био	мо	гућ,	са	мо	да	Ру	си	ја	ни	је	оп	ти	ра	ла	да	на	пу	сти	гер	ман	ско	са-
ве	зни	штво.	

Фи	шер	твр	ди	да	се	због	не	мач	ког	ста	ва	Аустро-Угар	ска	осе-
ти	ла	изо	ло	ва	ном	и	ли	ше	ном	сва	ке	мо	гућ	но	сти	не	са	мо	да	оку	пи-
ра	Сан	џак11) и	Но	ви	Па	зар,	не	го	и	да	на	пад	не	Ср	би	ју	то	ком	Бал-
кан	ских	 ра	то	ва.	 По	 Фи	ше	ру,	 ме	мо	а	ри	 аустро	у	гар	ског	 ми	ни	стра	
спољ	них	по	сло	ва	Бер	хтол	да	ре	флек	ту	ју	гор	чи	ну	ко	ју	је	он	осе	ћао	
због	то	га	што	 је	при	ступ	Не	мач	ке	Бал	кан	ским	ра	то	ви	ма	спре	чио	
Аустро-Угар	ску	 да	 во	ди	 ак	тив	ну	 по	ли	ти	ку	 у	 ју	го	и	сточ	ном	 де	лу	
Евро	пе.	У	истим	ме	мо	а	ри	ма	се	мо	гу	на	ћи	и	Бер	хтол	до	ва	при	зна	ња	
да	је	Не	мач	ка	у	по	гле	ду	Бал	ка	на	вр	ши	ла	при	ти	сак	и	на	Ру	си	ју	и	на	
Аустро-Угар	ску.	Фи	шер	на	во	ди	и	део	из	ве	шта	ја	се	кре	та	ра	не	мач-
ког	 ми	ни	стар	ства	 спољ	них	 по	сло	ва	 Ки	дер	лен-Вех	те	ра	 у	 ве	зи	 са	
на	по	ром	од	ре	ђе	них	ве	ли	ких	си	ла	да	спре	че	из	би	ја	ње	Бал	кан	ских	
ра	то	ва.	Вех	тер	је	ту	отво	ре	но	пле	ди	рао	за	рат	у	ко	јем	ће	бал	кан	ске	
др	жа	ве	 ја	сно	по	ка	за	ти	шта	мо	гу	и	да	ли	има	ју	пра	во	да	по	сто	је.	
Ако	по	бе	де	Тур	ску	 би	ће	 на	гра	ђе	не,	 а	 ако	из	гу	бе,	 пи	та	ње	по	де	ле	
тур	ских	те	ри	то	ри	ја	ће	се	из	гу	би	ти	са	по	ли	тич	ке	аген	де	за	не	ко	ду-

11)	 	Сан	џак	је	тер	мин	ко	ји	упо	тре	бља	ва	Фи	шер	у	књи	зи,	а	не	аутор	овог	члан	ка.
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же	вре	ме.	Фи	шер	оце	њу	је	и	да	је	су	прот	но	на	ме	ра	ма	Аустро-Угар-
ске,	не	мач	ки	кан	це	лар	Бет	ман	Хол	вег	су	ге	ри	сао	да	би	ве	ли	ке	си	ле	
тре	ба	ло	да	са	че	ка	ју	да	уче	сни	це	Бал	кан	ских	ра	то	ва	ис	так	ну	сво	је	
зах	те	ве	и	да	би	ве	ли	ке	си	ле	тре	ба	ло	да	ин	тер	ве	ни	шу	са	мо	уко	ли	ко	
би	не	ки	од	тих	зах	те	ва	зна	чио	кр	ше	ње	ин	те	ре	сне	сфе	ре	тих	истих	
ве	ли	ких	си	ла.12)

Да	кле,	Не	мач	ка	ни	је	би	ла	про	тив	те	ри	то	ри	јал	ног	про	ши	ре	ња	
Ср	би	је	 у	 Бал	кан	ским	 ра	то	ви	ма.	 Ве	ро	ват	но	 је	 про	ра	чу	на	ла	 да	 се	
њен	глав	ни	ге	о	по	ли	тич	ки	циљ	(а	то	је	град	ња	баг	дад	ске	же	ле	зни-
це)	лак	ше	мо	же	из	вр	ши	ти	у	но	вим	окол	но	сти	ма,	а	не	у	ве	чи	то	не-
ста	бил	ној	и	ха	о	су	под	ло	жној	Тур	ској.	За	то	је	че	ка	ла	да	ви	ди	ис	ход	
пре	го	во	ра	о	ре	кон	струк	ци	ји	по	сто	је	ћег	же	ле	знич	ког	кра	ка	ко	ји	је	
во	дио	од	Бе	о	гра	да	ка	Со	фи	ји	и	град	њи	но	вог	кра	ка	од	Ни	ша	ка	Со-
лу	ну.	Пре	го	во	ри	су	за	по	че	ти	још	1913.	и	не	мач	ку	по	др	шку	Аустро-
Угар	ској	у	по	гле	ду	ал	бан	ског	пи	та	ња	и	по	тре	бе	да	се	срп	ска	вој	ска	
ис	те	ра	из	Ал	ба	ни	је	под	прет	њом	ра	та	и	тре	ба	ту	ма	чи	ти	у	све	тлу	
при	ти	ска	да	Ср	би	ја	при	хва	ти	не	мач	ке	усло	ве	у	ве	зи	са	же	ле	знич-
ким	про	јек	ти	ма.	Не	мач	ка	је	хте	ла	да	при	во	ли	срп	ску	вла	ду	да	тај	
по	сао	по	ве	ри	не	мач	ким	бан	ка	ма	и	же	ле	знич	ким	дру	штви	ма,	 као	
и	да	до	би	је	га	ран	ци	ју	да	ће	у	оним	де	ло	ви	ма	но	ве	срп	ске	др	жа	ве,	
ко	ји	су	ра	ни	је	при	па	да	ли	Тур	ској,	а	где	су	Нем	ци	уго	во	ри	ма	сте	кли	
пра	во	из	град	ње	же	ле	зни	ца,	то	пра	во	са	да	по	но	во	би	ти	по	твр	ђе	но.	
Ме	ђу	тим,	срп	ска	вла	да	је	од	лу	чи	ла	да	од	би	је	ове	не	мач	ке	по	ну	де	
и	пре	го	во	ри	су	про	па	ли	4.	 ју	на	1914.	го	ди	не,	за	раз	ли	ку	од	оних	
ко	је	 је	Не	мач	ка	 во	ди	ла	 са	Бу	га	ри	ма	и	Гр	ци	ма.13)	 То	 је	 био	по	тез	
срп	ске	вла	де	ко	ји	је,	по	све	му	су	де	ћи,	ко	нач	но	опре	де	лио	Не	мач-
ку	да	у	пр	вој	сле	де	ћој	кри	зи	по	др	жи	Аустро-Угар	ску	у	на	па	ду	на	
Ср	би	ју,	са	мо	због	не	че	га	што	је	Ср	би	ја	од	лу	чи	ла	у	ве	зи	са	сво	јом	
те	ри	то	ри	јом,	без	да	је	том	при	ли	ком	на	ру	ши	ла	текст	Лон	дон	ског	и	
Бу	ку	ре	штан	ског	уго	во	ра	ко	ји	су	јој	га	ран	то	ва	ли	ста	тус	на	кон	Бал-
кан	ских	ра	то	ва.	Ме	ђу	тим,	би	ло	би	по	гре	шно	ба	ци	ти	кри	ви	цу	на	
срп	ску	вла	ду	због	ове	од	лу	ке. Ср	би	ја	ни	је	би	ла	у	ста	њу	да	са	гле-
да	по	сле	ди	це	ове	од	лу	ке,	то	је	мо	гла	би	ти	са	мо	Ру	си	ја,	ко	ја	је	од-
лич	но	зна	ла	шта	баг	дад	ска	же	ле	зни	ца	зна	чи	Нем	ци	ма	и	од	су	ство	
ру	ске	ко	ор	ди	на	ци	је	у	срп	ско-не	мач	ким	од	но	си	ма	уочи	ра	та	је	пу-
ка	по	сле	ди	ца	већ	ра	ни	јег	ру	ског	опре	де	ље	ња	за,	по	Ру	си	ју,	коб	ну	

12)	 	Fritz	Fischer,	WarofIllusions–GermanPoliciesfrom1911to1914,	W.W.	Nor	ton	&	Com-
pany,	Inc,	New	York,	1975,	pp.	154-155,	158-159.

13)	 	Kla	us	Thörner,	DerganzeSüdostenistunserHinterland:deutscheSüdosteuropaplänevon
1840bis1945,	Universität	Ol	den	burg,	2000,	s.	247.
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Ан	тан	ту.	Ср	би	ја	је	по	ред	то	га	тек	иза	шла	из	ра	то	ва	као	по	бед	ник	
и	има	ју	ћи	у	ви	ду	да	 је	ви	ше	би	ла	из	ло	же	на	при	ти	сци	ма	моћ	ни	је	
Аустро-Угар	ске	на	свој	су	ве	ре	ни	тет	од	оста	лих	бал	кан	ских	др	жа-
ва	(чак	и	од	Ру	му	ни	је,	јер	ова	зе	мља	ни	је	има	ла	број	ну	сло	вен	ску	
по	пу	ла	ци	ју	као	Ср	би	ја	или	Цр	не	Го	ре	ко	ја	је	би	ла	до	ста	ма	ња	опа-
сност	за	ста	бил	ност	Ду	ал	не	мо	нар	хи	је	од	Ср	би	је,	по	пу	ла	циј	ски	и	
еко	ном	ски	 гле	да	но),	 би	ло	 је	 и	 оче	ки	ва	но	 да	 од	лу	ком	 о	 на	ци	о	на-
ли	за	ци	ји	же	ле	знич	ких	 	про	је	ка	та	 још	јед	ном	по	твр	ди	свој	осе	ћај	
не	за	ви	сно	сти.	Од	су	ство	 ру	ске	 аси	стен	ци	је	 у	 ре	гу	ли	са	њу	 срп	ско-
не	мач	ких	од	но	са	се,	у	сва	ком	слу	ча	ју,	по	ка	за	ло	ве	о	ма	ло	шим	и	по	
Ср	би	ју	и	по	Ру	си	ју.	

***

Тра	ги	чан	Пр	ви	свет	ски	рат	је	оста	вио	те	шке	по	сле	ди	це	за	Ср-
би	ју	 и	 Ру	си	ју.	Ове	 две	 зе	мље	 се	 и	 дан	 да	нас	 ни	су	 опо	ра	ви	ле	 од	
стра	да	ња	ко	ја	су	их	за	де	си	ла	та	да.	Ру	си	ја	је	из	гу	би	ла	сво	ју	слав	ну	
ди	на	сти	ју	Ро	ма	нов	ко	ју	су	звер	ски	ли	кви	ди	ра	ле	сна	ге,	по	др	жа	ва	не	
упра	во	од	ру	ских	‘’са	ве	зни	ка’’	из	Ан	тан	те	и	пре	и	у	то	ку	Ве	ли	ког	
ра	та.	Пре	ра	та	су	ре	во	лу	ци	о	на	ри	би	ли	по	др	жа	ва	ни	од	Фран	цу	ске.	
Тач	но	 је	да	 је	Не	мач	ка	омо	гу	ћи	ла	Ле	њи	ну	да	во	зом	про	ђе	пре	ко	
ње	не	те	ри	то	ри	је	из	Швај	цар	ске	на	пу	ту	за	Ру	си	ју	у	апри	лу	1917. 
Али,	Не	мач	ка	је	то	ура	ди	ла	на	кон	Фе	бру	ар	ске	ре	во	лу	ци	је	иза	ко	је	
су	ста	ја	ле	упра	во	си	ле	Ан	тан	те.14) Си	ла	ма	Ан	тан	те	је	циљ	био	да	
сру	ше	ца	ра	ко	ји	је	1916.	и	по	чет	ком	1917.	во	дио	пре	го	во	ре	са	Не-
мач	ком	о	се	па	рат	ном	ми	ру,	ка	ко	би	у	Ру	си	ји	до	би	ли	вла	ду	спрем	ну	
да	на	ста	ви	 да	 гу	ра	Ру	си	ју	 у	 кр	ва	ву	про	ва	ли	ју,	 са	мо	да	 би	до	ми-
нант	ни	по	ли	тич	ки	и	бан	кар	ски	кру	го	ви	у	Фран	цу	ској,	Бри	та	ни	ји	и	
САД-у	(САД	ула	зи	у	рат	упра	во	апри	ла	1917)	мо	гли	да	мак	си	ми	зу-
ју	сво	је	ин	те	ре	се.15) Ме	ђу	тим,	убр	зо	су	бољ	ше	ви	ци	чим	су	до	шли	
на	власт	пре	у	зе	ли	аген	ду	Ке	рен	ског	и	до	ми	нант	но	за	сту	па	ли	ан	ти-
не	мач	ку	по	ли	ти	ку	на	че	лу	са	Троц	ким	(из	у	зев	Ле	њи	на	у	од	ре	ђе	ној	
ме	ри).	Бољ	ше	ви	ци	су	сту	пи	ли	у	кон	такт	са	пред	став	ни	ци	ма	ба	на	ка	
ко	је	су	се	ди	ште	има	ле	у	зе	мља	ма	Ан	тан	те,	пре	све	га	Ве	ли	кој	Бри-
та	ни	ји	и	САД.	Очи	глед	но	је	да	бољ	ше	ви	ци	ни	од	са	мог	по	чет	ка	ни-
су	би	ли	не	мач	ке	ма	ри	о	не	те	ка	ко	се	уоби	ча	је	но	твр	ди,	чак	и	у	на	уч-

14)	 	В.	М.	Хво	стов,	‘’Ди	пло	ма	ти	ја	у	го	ди	на	ма	Пр	вог	свет	ског	ра	та’’,	у:	Историјадипло-
матије–свескадруга	 (прир.:	В.П.	По	тем	кин),	Ар	хив	за	прав	не	и	дру	штве	не	на	у	ке,	
Бе	о	град,	1949,	стр.	259.

15)	 	Ibid.
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ним	кру	го	ви	ма.	Да	су	би	ли	не	мач	ке	ма	ри	о	не	те,	пр	ва	ствар	ко	ју	би	
ура	ди	ли	од	мах	по	за	у	зи	ма	њу	вла	сти	 је	сте	за	кљу	че	ње	се	па	рат	ног	
ми	ра	са	Не	мач	ком.	Ме	ђу	тим,	то	се	уоп	ште	ни	је	де	си	ло	бр	зо.	Бољ-
ше	ви	ци	су	не	ко	ли	ко	ме	се	ци	оду	го	вла	чи	ли	са	пре	го	во	ри	ма	и	ни	су	
при	ста	ја	ли	на	не	мач	ке	пред	ло	ге	за	мир.	На	кра	ју,	ка	да	је	не	мач	ко	
стр	пље	ње	по	пу	сти	ло	и	ка	да	је	бољ	ше	ви	ци	ма	уру	чен	ул	ти	ма	тум	у	
фе	бру	а	ру	1918.	го	ди	не,		ве	ћи	на	бољ	ше	вич	ке	ели	те	је	гла	са	ла	да	се	
то	не	при	хва	ти	не	го	да	се	иде	у	су	коб	са	Нем	ци	ма.	Нем	ци	су	он	да	
на	па	ли	бољ	ше	вич	ку	Ру	си	ју	и	вр	ло	бр	зо	је	по	ра	зи	ли	у	ра	ту,	до	шав-
ши	на	до	мак	Санкт	Пе	тер	бур	га.	Тек	он	да	је	Ле	њин	ус	пео	да	убе	ди	
бољ	ше	вич	ку	ели	ту	да	се	не	мач	ки	усло	ви	мо	ра	ју	при	хва	ти	ти,	ина	че	
сле	ди	успех	кон	тра	ре	во	лу	ци	је.	Од	но	сно,	тек	на	кон	оду	го	вла	че	ња	
у	пре	го	во	ри	ма	са	Нем	ци	ма	и	крат	ко	трај	ног	не	мач	ког	на	па	да,	бољ-
ше	ви	ци	су	пот	пи	са	ли	мир	у	Брест-Ли	тов	ску.

С	дру	ге	стра	не,	бе	ли	по	крет	је	ми	зер	но	по	ма	ган	од	са	ве	зни	ка	
и	то	са	мо	ако	је	да	ти	бе	ли	ге	не	рал	био	во	љан	да	ра	ту	је	про	тив	Не-
мач	ке	по	дик	та	ту	Ан	тан	те.	Ка	да	је	Не	мач	ка	по	ра	же	на	у	ра	ту,	по	тре-
ба	за	ца	ри	стич	ким	сна	га	ма	је	скроз	не	ста	ла	и	та	ко	су	бољ	ше	ви	ци	
од	не	ли	по	бе	ду	у	Гра	ђан	ском	ра	ту.16)	А	и	са	ма	Не	мач	ка	је	мо	гла	да	
по	ста	не	жр	тва	со	ци	ја	ли	стич	ке	ре	во	лу	ци	је	по	чет	ком	1919.	го	ди	не.	
Све	ово	 је	ко	шта	ло	Ру	си	ју	ми	ли	о	на	жр	та	ва,	 гу	бит	ка	цар	ских	те-
ри	то	ри	ја,	цар	ске	вла	сти	на	чи	ју	сме	ну	је	сту	пио	зло	чи	нач	ки	бољ-
ше	вич	ки	ре	жим.	По	сле	ди	це	овог	кра	ха	се	у	Ру	си	ји	осе	ћа	ју	до	дан	
да	нас	и	пи	та	ње	је	да	ли	ће	би	ти	пре	вла	да	не.

Не	ко	би	мо	гао	да	твр	ди	да	је	Ср	би	ја	про	шла	бо	ље	од	Ру	си	је	
на	кон	ра	та,	али	то	ни	је	тач	но.	Ср	би	ја	је	у	ра	ту	из	гу	би	ла	30%	ста-
нов	ни	штва	и	пре	ко	50%	од	ра	слих	му	шка	ра	ца!	По	ред	то	га,	из	гу	би-
ла	је	и	свој	иден	ти	тет	на	кон	ра	та	уто	пив	ши	се	у	пр	ву	Ју	го	сла	ви	ју	
под	име	ном	Кра	ље	ви	на	СХС.	Ула	ском	у	 за	јед	ни	цу	 са	Хр	ва	ти	ма,	
Сло	вен	ци	ма	и	број	ном	му	сли	ман	ском	по	пу	ла	ци	јом,	срп	ски	на	род	
се	на	шао	за	пле	тен	у	број	ним	оп	ску	рант	ским	по	ли	тич	ким	ком	би-
на	ци	ја	ма	и	прет	ња	ма	не	са	мо	хр	ват	ских	и	сло	ве	нач	ких	по	ли	ти	ча-
ра,	не	го	и	стра	них	си	ла	ко	ји	ма	је	Ју	го	сла	ви	ја	би	ла	у	ин	те	ре	су	да	
по	сва	ку	це	ну	за	у	зда	ва	гер	ман	ски	фак	тор	(пре	све	га	Фран	цу	ске	и	
Бри	та	ни	је).	За	и	ста,	те	шко	је	за	ми	сли	ти	да	би	срп	ски	на	род	ка	сни	је	
то	ком	ХХ	ве	ка	про	ла	зио	кроз	све	ра	то	ве		и	ре	во	лу	ци	је	кроз	ко	је	је	
про	ла	зио	да	ни	је	би	ло	Ју	го	сла	ви	је.	Или	би	ба	рем	сте	пен	стра	да-

16)	 	Ke	rry	Bol	ton,	RevolutionfromAbove,	Ark	tos	Me	dia,	2011,	pp.	71-78;	An	tony	C.	Sut	ton,	
WallStreetandBolshevikRevolution,	Crown	Pu	blis	hing	Gro	up,	New	York,	1974.	
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ња	био	знат	но	ма	њи.	За	јед	нич	ко	стра	да	ње	у	Пр	вом	свет	ском	ра	ту	
би	и	за	Ср	би	ју	и	за	Ру	си	ју	тре	ба	ло	да	бу	де	под	стрек	да	из	ву	ку	за-
јед	нич	ке	лек	ци	је	из	те	ка	та	стро	фе.	Основ	на	лек	ци	ја	је	на	пу	шта	ње	
про	гре	си	ви	стич	ких	и	ле	ви	чар	ских	но	во	та	ри	ја	у	по	ли	ти	ци	и	вра-
ћа	ње	кон	зер	ва	тив	ним	по	ли	ти	ка	ма	уз	по	ку	шај	чвр	шће	са	рад	ње	са	
Не	мач	ком	са	ја	сно	по	ста	вља	њем	цр	ве	ним	ли	ни	ја	и	пре	ма	њој,	без	
ика	кве	сум	ње.	

ЛИТЕРАТУРА
• Историјадипломатије	 (прир.:	В.П.	По	тем	кин),	Ар	хив	за	прав	не	и	

дру	штве	не	на	у	ке,	Бе	о	град,	1949.
•	 Ge	or	ge	F.	Ken	nan,	TheFatefulAlliance–France,RussiaandtheComing

oftheFirstWorldWar,	Pant	heon	Bo	oks,	New	York,	1984.
•	 Paul	Ro	hr	bach,	Germany’sIsolation:AnExpositionoftheEconomicCa-

usesoftheGreatWar,	A.	C.	Mc	Clurg	&	CO.,	Chi	ca	go,	1915.
•	 Ми	лош	Ко	вић,	ДизраелииИсточнопитање,	Клио,	Бе	о	град,	2007.
•	 Сер	гей	Г.	Пу	шка	рев,	Обзоррусскойистории,	Из	да	те	ль	ство	‘’На	у	ка’’,	

Мо	сква,	1991.
•	 Пе	тр	Му	ль	та	ту	ли,	ВнешняяполитикаИмператораНиколаяII(1894-

1917),	Рос	си	й	ский	Ин	сти	тут	Стра	те	ги	че	ских	Ис	сле	до	ва	ний,	Мо	сква,	
ФИВ,	2012.

•	 John	J.	Me	ar	she	i	mer,	TheTragedyofGreatPowerPolitics,	W.	W.	Nor	ton	
&	Com	pany	Ltd.,	New	York,	2001.

•	 Fritz	Fischer,	WarofIllusions–GermanPoliciesfrom1911to1914,	W.	
W.	Nor	ton	&	Com	pany,	Inc,	New	York,	1975.

•	 Kla	us	Thörner,	DerganzeSüdostenistunserHinterland:deutscheSüdos-
teuropaplänevon1840bis1945,	Universität	Ol	den	burg,	2000.

•	 Ke	rry	Bol	ton,	RevolutionfromAbove,	Ark	tos	Me	dia,	2011.
•	 An	tony	C.	Sut	ton,	WallStreetandBolshevikRevolution,	Crown	Pu	blis-

hing	Gro	up,	New	York,	1974.



стр: 43-55.

- 55 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

МаркоПейкович

ГЕРМАНСКИЙФАКТОРВРУССКО-СЕРБСКИХ
ОТНОШЕНИЯХНАКАНУНЕПЕРВОЙМИРОВОЙВОЙНЫ

Резюме
В статье автор анализирует влияние Германии и
Австро-ВенгриинаинтересыСербиииРоссиисмо-
ментавоссоединенияГерманиив1871.годудокануна
Первоймировой войны. Вопреки распространенному
и популярному мнению, эти германские державы не
были непреодолимыми препятствиями для основных
геополитическихинтересовРоссиииСербии,этобы-
лиименнодержавыАнтанты,скоторымиСербияи
Россия были в смертельном альянсе, как это позже
получится.ВэтойвойнеСербияпотерялатретьсво-
егонаселенияидажесвоюидентичность,утопивши-
сьпонаущениюсоюзниковвновоеКоролевствоСХС,
втовремякакРоссия,вдополнениекогромномучи-
случеловеческихжертв,развалумонархиииприходук
властибольшевиков,потерялаибольшуючастьсвоей
бывшейтерритории. Это не значит, что немецкий
фактордовойныбылдоброжелательнымвотноше-
нииРоссии,ноонбылтолькогораздоменеевредным,
чеманглискийифранцуский.Спомощьюумелогоди-
пломатического маневрирования, экономического и
банковского лоббирования, Великобритания и Фран-
циясумелисклонитьзначительнуючастьроссийской
элитынасвоюсторону.СкольжениеРоссииоттра-
диционногоальянсасгерманскимисиламивобъятие
ЛондонаиПарижапослужилотолькостимуломдля
русофобских кругов в Германии взять главное слово.
Сербия,вкачествемладшегопартнераРоссии,взна-
чительной степени была ограниченна стратегиче-
ским сдвигом России в отношении Антанты, хотя
этонеозначает,чтоунебольшойбалканскойстраны
небылосвободыманевравеечастонапряженныхот-
ношенияхсВеной.
Ключевыеслова:Перваямироваявойна,Сербия,Рос-
сия,Антанта,Центральныедержавы.
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оРусијииФранцуској која је постојала код српских
интелектуалацаупериодупреиутокуВеликограта
(1914–1918).Посебнапажњаусмеренајенаставове
српскихинтелектуалцапремаРусијииФранцускоју
периодуанексијеБоснеиХерцеговине,каоиБалкан
скихратова(1912–1913).Циљједасеистражииути
цајвезасаРусијомиФранцускомнаположајСрбијеу
периодукризаиратованаБалкану.Очекивањасрпске
елитеодРусијеиФранцускепосматранасукрозпри
змусучељавањадваблокаевропскихсила,реализацију
идејејугословенстваирецепцијуместаСрбијеиСрба
умеђународнимодносима(1908–1918).
Кључне речи: Русија,Француска, Србија, српски ин
телектуалци, идеја југословенства, Анексиона криза
(1908), Балкански ратови (1912–1913), Велики рат
(1914–1918).

Gе	не	ра	ци	ја	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	ак	тив	на	у	по	ли	тич	ком	и	јав
ном	жи	во	ту	Ср	би	је	на	пре	ла	зу	из	19.	у	20.	век,	би	ла	је	су	о	че	на	

са	про	бле	ми	ма	очу	ва	ња	не	за	ви	сно	сти	Ср	би	је,	по	тра	ге	за	спољ	но
по	ли	тич	ким	ослон	цем,	пу	те	ви	ма	ин	те	гра	ци	је	на	ци	је	и	да	љег	при
вред	ног,	дру	штве	ног	и	кул	тур	ног	раз	во	ја.	У	овом	пе	ри	о	ду	сло	же



- 58 -

РУСИЈАИФРАНЦУСКАУОЧИМА...АлександраКолаковић

них	 ме	ђу	на	род	них	 од	но	са,	 им	пе	ри	ја	ли	стич	ких	 пла	но	ва	 и	 не	ста
бил	но	сти,	срп	ска	ин	те	ли	ген	ци	ја,	шко	ло	ва	на	ве	ћи	ном	у	европ	ским	
уни	вер	зи	тет	ским	цен	три	ма,	по	себ	ну	па	жњу	по	све	ти	ла	 је	раз	во	ју	
срп	ске	 кул	ту	ре.	 Про	ме	на	 спољ	но	по	ли	тич	ке	 ори	јен	та	ци	је	 Ср	би	је	
за	по	че	ла	кра	јем	19.	ве	ка,	са	вла	дом	Сто	ја	на	Но	ва	ко	ви	ћа,	оли	че	на	је	
кроз	окре	та	ње	Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској.1)	Ве	ро	ва	ње	да	Фран	цу	ска,	по
ред	тра	ди	ци	о	нал	не	са	ве	зни	це	Ру	си	је,	мо	же	од	и	гра	ти	уло	гу	зна	чај
ног	чи	ни	о	ца	у	пру	жа	њу	еко	ном	ске	и	ди	пло	мат	ске	по	др	шке	Ср	би	ји	
од	овог	пе	ри	о	да	за	у	зе	ло	је	трај	но	зна	чај	но	ме	сто	у	спољ	но	по	ли	тич
ком	про	гра	му	Ср	би	је	до	Ве	ли	ког	ра	та.	Сто	га	се,	од	сту	па	ња	на	сна
гу	Фран	цу	скору	ског	са	ве	за	(1894)	до	Ца	рин	ског	ра	та	(1906–1911),	
Анек	си	о	не	кри	зе	(1908),	Бал	кан	ских	ра	то	ва	(1912–1913)	и	Ве	ли	ког	
ра	та	 (1914–1918)	ин	те	ре	со	ва	ње	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	за	по	ли
ти	ку	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	на	Бал	ка	ну	уве	ћа	ва	ло	и	пре	пли	та	ло	 са	
пи	та	њем	раз	во	ја	др	жа	ве	и	на	ци	је,	као	и	иде	је	ју	го	сло	вен	ства.

ОРУСИЈИИФРАНЦУСКОЈУВРЕМЕ
АНЕКСИОНЕКРИЗЕИБАЛКАНСКИХРАТОВА

Срп	ско	 на	ци	о	нал	но	 пи	та	ње,	 од	но	сно	 ко	нач	но	 ре	ша	ва	ње	Ис
точ	ног	пи	та	ња	и	од	у	пи	ра	ње	аустро	у	гар	ским	при	ти	сци	ма,	ко	ји	су	
по	чет	ком	20.	ве	ка	уве	ћа	ни,	де	фи	ни	са	ло	је од	но	се	Ср	би	је	са	ве	ли
ким	си	ла	ма.	Ца	рин	ски	рат,	аустро	у	гар	ски	план	из	град	ње	Но	во	па
зар	ске	же	ле	зни	це,	анек	си	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	и	Бал	кан	ски	ра
то	ви	об	ли	ко	ва	ли	су	очекивањa	Ср	ба	од	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске.	Ка	ко	је	
Аустро	у	гар	ска	пра	ви	ла	ве	ли	ке	смет	ње	Ср	би	ји	у	ње	ном	са	мо	стал
ном	при	вред	ном	и	фи	нан	сиј	ском	раз	во	ју,	а	Ру	си	ја	ни	је	има	ла	сред
ста	ва	ко	ја	би	мо	гла	уло	жи	ти	у	Ср	би	ју,	већ	се	и	са	ма	за	ду	жи	ва	ла	у	
Фран	цу	ској,	ја	ви	ла	се	иде	ја	о	по	бољ	ша	њу	фи	нан	сиј	ског	по	ло	жа	ја	
Ср	би	је	по	мо	ћу	Фран	цу	ске.2)	Од	но	си	из	ме	ђу	Ру	си	је	и	Аустро	у	гар
ске	на	јед	ној	стра	ни	и	Фран	цу	ске	и	Не	мач	ке	на	дру	гој,	де	фи	ни	са	ли	
су	њи	хо	ву	бал	кан	ску	по	ли	ти	ку.	Ру	си	ја	је	на	ста	ви	ла	ду	гу	тра	ди	ци	ју	
за	шти	те	сво	јих	ин	те	ре	са	на	Бал	ка	ну,	али	на	осла	бље	ним	по	зи	ци	ја

1)	 „Је	дан	срп	ски	ми	ни	стар	ски	про	грам	(1895)“,	Недељнипреглед,	бр.	6	(43),	8.	фе	бру	ар	
1909,	стр.	84–87;	Да	ни	ца	Ми	лић,	„Сто	јан	Но	ва	ко	вић	и	фи	нан	сиј	ски	про	бле	ми	Ср	би	је“,	
у:	СтојанНоваковић–личностидело,	СА	НУ,	Бе	о	град,	1995,	стр.	103–112;	Ми	ха	и	ло	
Вој	во	дић,	 „О	по	ли	тич	ким	и	 еко	ном	ским	од	но	си	ма	Ср	би	је	 и	Фран	цу	ске	 од	 1895.	 до	
1914.	го	ди	не“,у:	Путевисрпскедипломатије,	Clio,	Бе	о	град,	1999,	стр.	219.

2)	 Михаило	Вој	во	дић,	„О	по	ли	тич	ким	и	еко	ном	ским	од	но	си	ма	Ср	би	је	и	Фран	цу	ске	од	
1895.	до	1914.	го	ди	не“,	224;	Ди	ми	три	је	Обо	лен	ски,	Ро	берт	Оти,	ИсторијаРусије,	Clio,	
Бе	о	град,	2003,	стр.	250.
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ма,	ко	је	јој	је	до	нео	рат	са	Ја	па	ном	1905.	го	ди	не.3)	Упо	ре	до,	уве	ћа
ње	не	мач	ке	еко	ном	ске	мо	ћи	и	по	ли	тич	ких	аспи	ра	ци	ја	обез	бе	ђе	ња	
пу	та	за	Ис	ток	ути	ца	ли	су	да	Бал	кан,	као	нео	пре	де	ље	но	под	руч	је	у	
бло	ков	ском	по	гле	ду	ви	ше	не	го	ра	ни	је	оку	пи	ра	па	жњу	Фран	цу	за.4) 
У	овом	пе	ри	о	ду	су	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	укљу	че	ни	у	др	жав	не	по
сло	ве	пред	у	зе	ли	ак	тив	ну	ди	пло	мат	ску	ак	ци	ју,	ко	ја	је	од	ре	ди	ла	њи
хов	од	нос	пре	ма	Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској.	

У	пе	ри	о	ду	анек	си	је	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	1908.	го	ди	не	срп	ски	
ди	пло	ма	та	 у	Пе	тро	гра	ду	Ди	ми	три	је	По	по	вић	 ука	зу	је	 да	 је	 у	 Ру
си	ји	пре	о	вла	дао	„страх	од	ра	та“	јер	је	би	ла	„вој	но	не	спрем	на“,	а	
и	„ста	ње	у	зе	мљи	би	ло	је	зло,	по	сле	не	срећ	ног	 ја	пан	ског	ра	та“.5) 
Фран	цу	ска	је,	пре	све	га	ра	ди	за	шти	те	сво	јих	еко	ном	ских	ин	те	ре	са	
и	не	спрем	но	сти	за	рат,	та	ко	ђе	на	сто	ја	ла	да	спре	чи	еска	ла	ци	ју	су
ко	ба.	Срп	ски	ми	ни	стар	спољ	них	по	сло	ва	Ми	ло	ван	Ми	ло	ва	но	вић	
је	на	кон	су	сре	та	са	нај	ви	шим	др	жав	ни	ци	ма	ве	ли	ких	си	ла	уви	део	
да	Фран	цу	ска,	Ру	си	ја	и	Ита	ли	ја	не	мо	гу	да	се	кон	фро	ти	ра	ју	пре	ма	
Не	мач	кој	и	Аустро	у	гар	ској	јер	ни	су	спрем	не	за	рат.6)	„Евро	па	не	ће	
рат.	Стра	на	про	тив	на	на	ма	има	ви	ше	по	уз	да	ња	у	се	и	сво	ју	сна	гу	
ако	до	ђе	до	ра	та	[…]	Тре	ба	ан	га	жо	ва	ти	Евро	пу	да	се	за	ло	жи	за	нас	
ди	пло	мат	ски“,	ис	пи	сао	је	на	стра	ни	ца	ма	хар	ти	је	па	ри	ског	хо	те	ла	
Ми	ло	ва	но	вић.7)	Ми	си	је	срп	ских	по	ли	ти	ча	ра	у	пре	сто	ни	ца	ма	ве	ли
ких	си	ла	има	ле	су	за	циљ	да	афир	ми	шу	срп	ско	пи	та	ње	у	Евро	пи.	
Исто	вре	ме	но,	до	шло	је	до	по	тре	бе	за	ду	бљим	оце	на	ма	и	ана	ли	за	ма	
стра	них	ди	пло	ма	та,	вла	да	ра	ме	ђу	на	род	них	од	но	са.	Пре	о	вла	да	ва	ла	
су	уве	ре	ња	да	по	сто	је	две	вр	сте	ру	ских	ди	пло	ма	та,	од	ко	јих	број
ни	ју	гру	пу	чи	не	сло	ве	но	фи	ли.	Дру	гу	гру	пу	чи	не	„за	пад	ња	ци“,	код	
ко	јих	је	та	ко	ђе	би	ло	„сло	вен	ских	осе	ћа	ња,	но	та	осе	ћа	ња	би	ла	су	
по	ти	сну	та	же	љом	да	по	ста	ну	пра	ви	западњаци“.8)	Ру	ски	ми	ни	стар	
спољ	них	по	сло	ва	Из	вољ	ски	оце	њен	је	као	„за	пад	њак“,	док	је	ње
гов	за	ступ	ник	и	по	моћ	ник	Ни	ко	ла	Ва	ле	ри	је	вић	Ча	ри	ков	био	бли	жи	
сло	ве	но	фил	ској	стру	ји	у	ру	ској	ди	пло	ма	ти	ји. 

3)	 Кнез	Тру	бец	ки,	из	ме	ђу	оста	лог,	пи	ше	да	се	Ру	си	је	„по	сле	Ру	скоја	пан	ског	ра	та	вра	ти
ла	ак	тив	ној	по	ли	ти	ци	у	Евро	пи	и	на	Бал	ка	ну“.	Гри	го	риј	Н.	Тру	бец	ки,	РатнаБалкану
1914–1917ирускадипломатија,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1994,	стр.	31.

4)	 Џон	Ро	бертс,	Европа1880–1945,	Clio,	Бе	о	град,	2002,	стр.	127.
5)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић,	ИзвољскииЕренталДипломатскеуспоменеизанексионекризе,	

Ге	ца	Кон,	Бе	о	град,	1927,	стр.	21.
6)	 АС,	Лич	ни	фонд	Ми	ло	ван	Ми	ло	ва	но	вић	(ММ),	бр.	32,	28.	ок	то	бар/10.	но	вем	бар	1908.
7)	 АС,	ММ,	бр.	17,	Белешке,	20.	март	1909.
8)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић,	ИзвољскииЕренталДипломатскеуспоменеизанексионекризе,	

стр.	5.	
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Упо	ре	до	са	ство	ре	ном	сли	ком	др	жав	ни	ка	и	оп	штег	по	ли	тич	ког	
рас	по	ло	же	ња	у	Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској,	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	се	ин
те	ре	су	ју	и	за	јав	ност	по	ме	ну	тих	зе	ма	ља.	Ру	ска	јав	ност	је	по	др	жа
ва	ла	срп	ске	ста	во	ве,	од	но	сно	Па	ши	ћа,	а	на	па	да	ла	Из	вољ	ског.	Ме
ђу	тим,	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	су	сма	тра	ли	да	„ру	ска	штам	па	ни	је	
би	ла	оно	што	је	штам	па	у	дру	гим	зе	мља	ма;	Ру	си	ја	ни	је	би	ла	„зе
мља	јав	ног	ми	шље	ња“	као	Ен	гле	ска	и	Фран	цу	ска.	Штам	па	у	њој	
мо	гла	је	до	не	кле	ути	ца	ти	на	вла	ду	[...]	Но	ње	но	пи	са	ње	ни	је	мо	гло	
има	ти	не	по	сред	них	ре	зул	та	та:	про	ме	ни	ти	пра	вац	вла	ди	не	по	ли	ти
ке“.9)	Цен	тар	про	па	ганд	них	ак	тив	но	сти	сто	га	по	ста	је	Па	риз	–	пре
сто	ни	ца	у	ко	јој	је	моћ	јав	не	ре	чи	има	ла	сна	гу	ути	ца	ја.	Већ	по	чет
ком	20.	ве	ка	у	Па	ри	зу	су	по	сто	ја	ли	зна	чај	ни	кон	так	ти	на	ко	је	су	се	
Ср	би	мо	гли	осло	ни	ти.	Из	ме	ђу	оста	лих,	ми	ни	стар	спољ	них	по	сло
ва	Ми	ло	ва	но	вић	био	је	фран	цу	ски	ђак	са	број	ним	по	знан	стви	ма	и	
ве	за	ма	у	кру	го	ви	ма	ви	со	ког	фран	цу	ског	дру	штва,	а	зна	чај	не	при	ја
те	ље	у	на	уч	ним	и	но	ви	нар	скопу	бли	ци	стич	ким	окви	ри	ма	имао	је	
Гр	гур	Јак	шић,	као	и	Ми	лен	ко	Ве	снић	у	ди	пло	мат	ским	са	ло	ни	ма.10) 
Ми	лен	ко	Ве	снић	је	у	сво	јим	из	ве	шта	ји	ма	и	пи	сма	при	ја	те	љи	ма	из	
Па	ри	за	 ана	ли	зи	рао	 спољ	но	по	ли	тич	ки	 по	ло	жај	 Фран	цу	ске,	 уну
тра	шње	по	ли	тич	ке	при	ли	ке	и	став	јав	но	сти.	Чи	та	ју	ћи	фран	цу	ску	
штам	пу	срп	ски	по	сла	ник	за	кљу	чу	је	да	Фран	цу	ска	ни	је	у	при	ли	ци	
„за	те	за	ти	жи	це“	пре	ма	Не	мач	кој	због	„све	ве	ћег	ја	ча	ња	со	ци	ја	ли
стич	ких	и	ин	тер	на	ци	о	на	ли	стич	ких	 те	жњи,	 а	 дру	го	 сто	га	што	би	
сад	већ	би	ло	те	шко	раз	у	ве	ри	ти	Фран	цу	зе	да	Ма	ро	кан	ско	пи	та	ње	
ни	је	 глав	ни	по	вод	евен	ту	ал	ном	су	ко	бу,	 а	опет	ра	ди	ње	га	 је	 го	то
во	не	мо	гу	ће	ра	то	ва	ти	у	овој	зе	мљи	под	да	на	шњим	при	ли	ка	ма“.11) 
Ипак,	гру	па	фран	цу	ских	ин	те	лек	ту	ал	ца,	ко	ју	су	чи	ни	ли	про	фе	со	ри	
и	но	ви	на	ри:	Ал	бер	Ма	ле,	Вик	тор	Бе	рар,	Емил	Оман,	Шарл	Ло	а	зо	
и	Огист	Го	вен	ор	га	ни	зо	ва	ла	је	про	те	сте	про	тив	анек	си	је	и	др	жа	ла	
пре	да	ва	ња	у	ко	рист	Ср	ба.12)	У	Ру	си	ји	се	ак	ци	ја	овог	оби	ма	и	зна	ча
ја	ни	је	мо	гла	по	ве	сти.	Ди	ми	три	је	По	по	вић	на	гла	ша	ва	да	у	срп	ском	
дру	штву	1908.	го	ди	не	ни	је	би	ло	„мно	го	љу	ди	ко	ји	би	одр	жа	ва	ли	
бли	жи	до	дир	са	Ру	си	јом.	За	за	пад	смо	их	има	ли	при	лич	но,	а	за	Ру

9) Исто,	стр.	33–34.	
10)	 Ра	до	слав	Ве	снић	мла	ђи,	ДрМиленкоВеснићгрансењерсрпскедипломатије,	Цен	тар	за	

сту	ди	је	Ју	го	и	сточ	не	Евро	пе,	Фа	кул	тет	по	ли	тич	ких	на	у	ка,	Бе	о	град,	2008,	стр.	219.
11)	 АС,	Ми	ни	стар	ство	ино	стра	них	де	ла	(МИД),	пов.	бр.	180,	М.	Ве	снић	–	Ј.	Жу	јо	ви	ћу,	1.	

ју	ни	1905.	
12)	 Ми	ха	и	ло	Вој	во	дић,	„Емил	Оман	о	срп	ском	и	ју	го	сло	вен	ском	пи	та	њу	уочи	Пр	вог	свет

ског	ра	та“,	у:	Изазовисрпскеспољнеполитике,	Исто	риј	ски	ин	сти	тут,	Бе	о	град,	2007,	
стр.	399.
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си	ју	са	мо	дво	ји	цутро	ји	цу,	и	то	не	у	исто	вре	ме,	већ	јед	но	га	за	дру
гим.	То	је	би	ла	ве	ли	ка	по	гре	шка,	и	ру	ска	и	на	ша“.13)	Иако	су	„ру	ска	
и	сло	вен	ска	осе	ћа	ња“	ути	ца	ла	да	по	ли	ти	ча	ри	из	Ду	ме	тра	же	„да	
Ру	си	ја	по	ка	же	ви	ше	до	сто	јан	ства	и	ви	ше	чвр	сти	не”	и	„да	Ру	си	ја	не	
при	зна	анек	си	ју“	до	ути	ца	ја	ових	зах	те	ва	на	зва	нич	ну	ру	ску	по	ли
ти	ку	ни	је	до	шло.14)	Ве	зе	из	ме	ђу	Ср	ба	и	Ру	са	су	по	чет	ком	20.	ве	ка	
би	ле	на	ни	воу	ко	ји	ни	је	пру	жао	мо	гућ	но	сти	за	оства	ри	ва	ње	срп
ских	оче	ки	ва	ња	да	ће	се	Ру	си	ја	од	луч	ни	је	од	у	пре	ти	анек	си	ји	Бо	сне	
и	Хер	це	го	ви	не.	Ре	зул	тат	је	био	та	кав	да	је	срп	ски	ди	пло	ма	та	из	Пе
тро	гра	да	за	пи	сао:	„У	тим	те	шким	тре	ну	ци	ма,	Ен	гле	ска	и	Фран	цу
ска	бо	ље	су	се	др	жа	ле	не	го	ру	ска	ди	пло	ма	ти	ја,	и	спе	ци	ал	но	пре	ма	
на	ма.	Ни	јед	на	ни	дру	га	ни	су	хте	ле	од	мах	да	при	зна	ду	анек	си	ју,	већ	
су	обе	тра	жи	ле	да	се	пр	во	ре	ши	наш	су	коб	са	АустроУгар	ском“.15) 

Оду	ше	вље	ност	ве	ли	чи	ном	Ру	си	је	и	кул	ту	ром	Фран	цу	ске	из
ме	ша	не	су	у	ми	сли	ма	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	по	чет	ком	20.	ве	ка.	
Упо	ре	до	су	ис	ти	ца	не	као	узо	ри	„Пра	во	слав	на	и	Сло	вен	ска	Ру	си	ја“	
и	„фран	цу	ске	иде	је“	сло	бо	де,	јед	на	ко	сти,	брат	ства	као	уни	вер	зал
не	те	ко	ви	не	на	прет	ка,	као	и	фран	цу	ски	ра	ди	ка	ли	зам.	Ср	би	су	се	
ди	ви	ли	мо	ћи	Ру	си	је,	ко	ја	се	огле	да	ла	у	ње	ним	при	вред	ним	бо	га
стви	ма	и	ве	ли	чи	ни,	као	и	спо	соб	но	шћу	др	жа	ве	да	овла	да	про	сто
ром.16)	Сна	га	Ру	си	је	ко	ја	је	ле	жа	ла	у	ње	ној	ве	ли	чи	ни	ути	ца	ла	је	на	
ства	ра	ње	ми	шље	ња	да:	„При	род	на	бо	гат	ства	под	зе	мљом,	бо	гат
ство	 и	 ра	зно	ли	кост	фло	ре	 и	фа	у	не	 у	 гра	ни	ца	ма	 ру	ске	Им	пе	ри	је,	
не	из	мер	ни	 су“.17)	Фран	цу	ска	 је	 са	 дру	ге	 стра	не	 у	 истом	пе	ри	о	ду	
по	што	ва	на	 као	 из	вор	 кул	ту	ре	 и	 ци	ви	ли	за	ци	је.	 Је	дан	 од	 бив	ших	
фран	цу	ских	ђа	ка,	на	уч	ник	и	по	ли	ти	чар	Јо	ван	Жу	јо	вић,	ис	ти	цао	је	
ути	цај	„фран	цу	ских	иде	ја“	на	Ср	бе,	од	но	сно	ства	ра	ње	ду	хов	них	и	
мо	рал	них	осо	би	на	 срп	ског	на	ро	да.18)	Бог	дан	По	по	вић	по	себ	но	 је	
на	гла	ша	вао	да	су	Фран	цу	зи	„је	дан	од	три	на	ро	да	у	свет	ској	исто

13)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић,	ИзвољскииЕренталДипломатскеуспоменеизанексионекризе,	
стр.	31.	

14) Исто,	стр.	32.	
15) Исто,	стр.	58.	
16)	 „Ру	ска	 им	пе	ри	ја	 об	у	хва	та,	 по	 про	сто	ру,	 ше	сти	 део	 це	ло	куп	не	 зе	мљи	не	 по	вр	ши	не.	

Европ	ска	Ру	си	ја	је,	по	про	сто	ру,	ве	ћа	од	це	ле	оста	ле	Евро	пе!	По	ко	ри	ти	и	При	ро	ду,	и	
на	ро	де	на	та	ком	про	стран	ству!	И	сто	ле	ћи	ма	др	жа	ти	на	ле	ђи	ма!	И	сто	ле	ћи	ма	ста	ја	ти	на	
но	га	ма!“	Вла	ди	мир	Ста	но	је	вић,	ОРусијииРусима,	Но	ва	штам	па	ри	ја	Да	ви	до	вић,	Бе	о
град,	1912,	стр.	11.

17) Исто,	стр.	45.
18)	 Јо	ван	Жу	јо	вић,	„О	фран	цу	ском	ду	ху	и	ка	рак	те	ру“	у:	Мла	ден	Ра	до	њић,	Причаоприја

тељствуСрбаиФранцуза,	Са	вез	по	то	ма	ка	рат	ни	ка	Ср	би	је	од	1912–1920,	Сиг	на	ту	ре,	
Бе	о	град,	2009,	стр.	83.
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ри	ји	ко	ји	не	зна	ју	за	пре	кид	у	свом	ин	те	лек	ту	ал	ном	и	умет	нич	ком	
раз	во	ју“.19)	Срп	ска	ели	та	по	чет	ком	20.	ве	ка	на	фран	цу	ском	узо	ру	
по	ку	ша	ва	да	ус	по	ста	ви	кон	ти	ну	и	тет	раз	во	ја	срп	ске	кул	ту	ре,	што	је	
има	ло	по	сле	ди	це	не	са	мо	на	од	но	се	Ср	би	је	са	Фран	цу	ском,	већ	и	
дру	гим	др	жа	ва	ма.

Ми	ни	стар	спољ	них	по	сло	ва	Ср	би	је	Ми	ло	ва	но	вић	за	ла	гао	се	за	
чвр	шће	ве	зи	ва	ње	Фран	цу	ске	за	Ср	би	ју,	оце	нив	ши	да	је	Фран	цу	ска	
„ра	на	већ	за	ра	шће	на“	и	сто	га	је	ве	ро	вао	у	моћ	при	бли	жа	ва	ња	Ру	си
је	и	Фран	цу	ске,	а	по	том	и	Ен	гле	ске.20)	Ка	ко	је	ви	зу	ра	ме	ђу	на	род	них	
од	но	са	ука	зи	вао	да	не	ке	од	луч	ни	је	ак	ци	је	пре	ма	Аустро	у	гар	ској,	од	
стра	не	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	не	ће	би	ти,	Ми	ло	ва	но	вић	је	у	са	ве	зу	са	
Бу	гар	ском	ви	део	кључ	спре	ча	ва	ња	про	до	ра	Аустри	је	на	Бал	кан.21) 
Сто	га	су	ди	пло	ма	те,	др	жав	ни	ци	и	јав	но	мње	ње	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	
би	ли	у	сре	ди	шту	ин	те	ре	со	ва	ња	срп	ских	на	уч	ни	ка,	но	ви	на	ра,	ди
пло	ма	та	и	по	ли	ти	ча	ра	у	пе	ри	о	ду	Бал	кан	ских	ра	то	ва	(1912–1913).	
Срп	ски	 по	сла	ник	 у	 Пе	тро	гра	ду	 Ди	ми	три	је	 По	по	вић	 пи	ше	 да	 је	
ства	ра	ње	срп	скобу	гар	ског	са	ве	за,	ко	ји	 је	био	„увек	основ	на	ми
сао	ру	ске	бал	кан	ске	по	ли	ти	ке”,	јед	на	је	од	пр	вих	за	да	та	ка	Ни	ко	ле	
Хен	ри	ко	ви	ча	Хар	тви	га,	ру	ског	по	сла	ни	ка	у	Бе	о	гра	ду.22)	У	Бе	о	гра	ду	
је	Хар	твиг	ужи	вао	по	што	ва	ње	као	пред	став	ник	“ве	ли	ке	сло	вен	ске	
Ру	си	је”	и	у	ње	га	су	Ср	би	по	ла	га	ли	ве	ли	ке	на	де	јер	су	уви	де	ли	да	
“Фран	цу	ска	и	Ен	гле	ска	ни	су	хте	ле	до	кра	ја	да	се	ан	га	жу	ју”	ни	ти	
да	“га	зе	у	рат	због	јед	ног	срп	ског	при	ста	ни	шта”.23)	На	су	прот	Хар
тви	гу	 ми	ни	стар	 спољ	них	 по	сло	ва	 Ру	си	је	 Сер	ги	је	 Ди	ми	три	је	вич	

19)	 Мла	ден	Ра	до	њић,	ПричаопријатељствоСрбаиФранцуза,	Са	вез	по	то	ма	ка	рат	ни	ка	
Ср	би	је	од	1912–1920,	Сиг	на	ту	ре,	Бе	о	град,	2009,	стр.	154.

20)	 АС,	ММ,	бр.	17,	Утисциспута–Општирезиме,	Бе	о	град,	23.	но	вем	бра	1909.
21)	 Ка	ко	се	Фран	цу	ска	пла	ши	ла	по	ре	ме	ћа	ја	на	Бал	ка	ну	због	ка	пи	та	ла	уло	же	ног	у	Осман

ско	цар	ство,	пре	све	га	оног	уло	же	ног	пре	ко	Ото	ман	ске	бан	ке,	циљ	фран	цу	ске	ди	пло
ма	ти	је	био	је	спре	ча	ва	ње	рас	па	да	осман	ске	вла	сти	и	оне	мо	гу	ћа	ва	ње	про	до	ра	Аусто	у
гар	ске	и	Не	мач	ке	на	Ис	ток.	Ве	снић	је	ја	вио	у	Бе	о	град	да	му	је	на	чел	ник	Ми	ни	стар	ства	
спољ	них	по	сло	ва	Фран	цу	ске	Мо	рис	Па	ле	о	лог	ја	сно	ста	вио	до	зна	ња	да	Фран	цу	ска	не	
мо	же	одо	бри	ти	ак	ци	ју	бал	кан	ских	др	жа	ва.	Ка	да	је	до	рат	них	окр	ша	ја	ипак	до	шло	1912.	
го	ди	не,	Па	риз	је	при	хва	тио	по	бе	де	са	ве	зни	ца	и	по	де	лу	тур	ске	те	ри	то	ри	је,	по	ка	зу	ју	ћи	
ин	те	ре	со	ва	ње	да	са	вез	за	др	жи	ан	ти	а	у	стриј	ску	ли	ни	ју.	АС,	ММ17,	БелешкеАугарска
,СрбијаиБугарска,	Бе	о	град,	30.	мај	1909;	Ра	до	слав	Ве	снић	мла	ђи,	нав.дело,	стр.	288.

22)	 Ко	ли	ко	су	Ср	би	по	што	ва	ли	Хар	тви	га	и	сма	тра	ли	га	пра	вим	за	штит	ни	ком	срп	ских	ста
во	ва	ука	зу	је	и	по	да	так	да	су	га	зва	ли	Ни	ко	ла	Хар	твић.	Ди	ми	три	је	По	по	вић,	„Ни	ко	ла	
Хен	ри	хо	вић	Хар	твиг“,	ЛетописМатицесрпске,	књ.	336,	св.	3	 (1933),	стр.	236–251;	
Гри	го	риј	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	35;	Ва	си	лиј	Штранд	ман,	Балканскеуспомене,	књ.	
1,	1	–	2,	Жа	гор,	Бе	о	град,	2009,	стр.	86–106.

23)	 „Ру	си	ја	и	Фран	цу	ска,	на	кон	јед	ног	дик	та	та	не	мач	ке	вла	де	да	Ру	си	ја	при	зна	анек	си	ју,	
до	шле	су	до	убе	ђе	ња	да	овим	на	чи	ном	Не	мач	ка	отва	ра	пут	за	да	љу	екс	пан	зи	ју	пре	ма	
Бли	ском	ис	то	ку	и	од	лу	чи	ле	да	се	да	ље	не	сме	по	пу	шта	ти.	Из	да	ле	ка	су	по	че	ле	по	др
жа	ва	ти	бал	кан	ске	др	жа	ве	да	скло	пе	уза	јем	ни	са	вез“	Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	Дугокретање
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Са	зо	нов	ни	је	ужи	вао	пу	но	по	ве	ре	ње	срп	ских	др	жав	ни	ка.	Срп	ски	
ин	те	лек	ту	ал	ци	су	сма	тра	ли	да	зва	нич	ни	ди	пло	мат	ски	кон	так	ти	у	
Пе	тро	гра	ду	и	Па	ри	зу	ни	су	до	вољ	ни	и	опре	де	ли	ли	су	се	за	си	сте
мат	ску	про	па	ганд	ну	ак	тив	ност	у	Па	ри	зу.	Као	срп	ски	не	фор	мал	ни	
ата	ше	за	штам	пу	Гр	гур	Јак	шић	је,	уз	са	рад	њу	са	Ал	бе	ром	Ма	ле	ом,	
Еми	лом	Ома	ном,	Ер	не	стом	Де	ни	јем,	Оги	стом	Го	ве	ном	и	но	ви	на
ри	ма	ли	сто	ва	LeTemps, L’EchodeParis,JournaldesDebats, LePetit
JournalиL’Opinion,по	сти	гао	да	срп	ско	пи	та	ње	стек	не	сим	па	ти	је	
фран	цу	ске	 јав	но	сти,	као	и	да	се	ста	во	ви	фран	цу	ских	на	уч	ни	ка	и	
но	ви	на	ра	при	бли	же	кре	а	то	ри	ма	фран	цу	ске	по	ли	ти	ке.24)

Исто	ри	ја	 Ср	би	је	 на	 по	чет	ку	 20.	 ве	ка	 обе	ле	же	на	 је	 су	ко	бом	
Аустро	у	гар	ске	и	Ср	би	је,	што	се	од	ра	зи	ло	и	на	ста	во	ве	срп	ске	ели
те.25)	Ца	рин	ски	рат	и	анек	си	ја	Бо	сне	и	Хер	це	го	ви	не	усме	ри	ли	су	
па	жњу	срп	ских	ин	те	лек	ту	ал	ца	са	књи	жев	но	сти	и	сло	вен	ских	те	ма	
ка	ди	пло	мат	ским	ана	ли	за	ма	и	ин	те	ре	со	ва	њу	за	кључ	не	лич	но	сти	
епо	хе:	вла	да	ре	и	ди	пло	ма	те.	Пе	ри	од	анек	си	је	и	Бал	кан	ских	ра	то	ва	
је	сте	пе	ри	од	ка	да	се	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	одва	ја	ју	од	сле	пог	ди
вље	ња	и	ве	ли	ких	на	да	ња,	а	исто	вре	ме	но	при	сту	па	ју	објек	тив	ним	
ана	ли	за	ма	по	ли	ти	ке	Ру	си	је	 и	Фран	цу	ске	 у	 ци	љу	до	се	за	ња	прак
тич	них	ре	ше	ња.	Иако	је	Ру	си	ја	би	ла	око	сни	ца	срп	ске	спољ	не	по
ли	ти	ке	у	пе	ри	о	ду	Анек	си	о	не	кри	зе,	срп	ска	ели	та	би	ла	је	ми	шље	ња	
да	ње	на	по	моћ	ни	је	до	вољ	на	и	по	ку	ша	ла	 је	де	ло	ва	ти	и	у	прав	цу	
За	па	да.	

Све	до	Бал	кан	ских	ра	то	ва,	ако	се	из	у	зме	еко	ном	ски	ин	те	рес,	
Фран	цу	ска	ни	је	озбиљ	ни	је	ра	чу	на	ла	на	Ср	би	ју.	Ипак	јед	на	гру	па	
фран	цу	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	са	ко	ји	ма	су	срп	ски	са	ра	ђи	ва	ли,	по	ка
за	ла	је	раз	у	ме	ва	ње	за	срп	ске	ин	те	ре	се.	Они	су	ор	га	ни	зо	ва	ли	про	те
сте	про	тив	анек	си	је	и	др	жа	ли	пре	да	ва	ња	у	при	лог	Ср	би	је,	а	њи	хо	ва	
ак	ци	је	су	има	ле	за	циљ	да	се	ди	пло	мат	ским	сред	стви	ма	по	мог	не	
Ср	би	ма.	Оп	ште	уве	ре	ње	да	се	сва	ка	кри	за	ко	ја	би	мо	гла	да	иза	зо	ве	
рат	европ	ских	раз	ме	ра	мо	ра	ло	ка	ли	зо	ва	ти	и	угу	ши	ти	пре	о	вла	ђу	ју

измеђуклањаиорањаИсторијаСрбауновомвеку(1492–1992),	стр.	336	;	Ди	ми	три	је	
По	по	вић,	„Ни	ко	ла	Хен	ри	хо	вић	Хар	твиг“,	стр.	236–251.

24)	 НБС	 (На	род	на	би	бли	о	те	ка	Ср	би	је),	Хар	ти	је	Гр	гу	ра	 Јак	ши	ћа,	Р558/Х/126,	А.	Ма	ле	–	
Г.	Јак	ши	ћу,	Па	риз	5.	 ја	ну	ар	1908;	Исто,	Р558/Х/141,	Е.	Де	ни	–	Г.	Јак	ши	ћу,	Па	риз	17.	
ју	ни	1909;	Исто,	Р558/Х/200,	Е.	Оман	–	Г.	 Јак	ши	ћу,	Па	риз	16.	но	вем	бар	1908;	Исто,	
Р558/Х/202,	О.	Го	вен	–	Г.	Јак	ши	ћу,	Па	риз	19.	де	цем	бар	1909;	Исто,	Р558/Х/203,	Е.	Оман	
–	Г.	Јак	ши	ћу,	Па	риз	26.	де	цем	бар	1909.

25)	 Pi	er	re	Re	no	u	vin,	Evropskakriza iPrvi svjetski rat,	Na	pri	jed,	Vje	snik,	Za	greb	1965,	 стр.	
99;	М.	Ко	вић,	„Цивилизаторскамисија	Аустро	у	гар	ске	на	Бал	ка	ну:	по	глед	из	Бе	о	гра	да	
(1901–1914)“,	Истраживања,	бр.	22	(2011),	стр.	365.	
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ћи	је	став	ру	ске	и	фран	цу	ске	ди	пло	ма	ти	је	на	пре	ла	зу	из	пр	ве	у	дру
гу	де	це	ни	ју	20.	ве	ка.	Спо	ра	зум	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	ко	ји	су	Ср	би	
до	жи	ве	ли	као	по	моћ	но	сред	ство	у	ре	а	ли	зо	ва	њу	срп	ских	на	ци	о	нал
них	ин	те	ре	са	ни	је	за	жи	вео	на	оче	ки	ва	ни	на	чин.	Срп	ски	ин	те	лек	ту
ал	ци	су	би	ли	све	сни	ди	мен	зи	је	огра	ни	че	ног	до	ме	та	са	ве	за	и	пре	ма	
то	ме	су	об	ли	ко	ва	ли	од	но	се	Ср	би	је	са	Ру	си	јом	и	Фран	цу	ском.	

РУСИЈАИФРАНЦУСКА–СРПСКЕСАВЕЗНИЦЕ

Срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	су	1914.	го	ди	не	ука	зи	ва	ли	на	по	тре	бу	
из	бе	га	ва	ња	су	ко	ба	са	Аустро	у	гар	ском,	ко	ја	је	већ	ду	же	вре	ме	че	ка
ла	при	ли	ку	да	на	пад	не	Ср	би	ју.	„Ни	јед	на	ве	ли	ка	си	ла	не	ма	раз	ло	га	
да	ра	ту	је,	јер	и	нај	у	спе	шни	ји	рат	за	сва	ку	ве	ли	ку	си	лу	био	би	нај
стра	шни	ја	на	род	на	не	сре	ћа.	Фран	цу	ска	је	сре	ђе	на,	бо	га	та	зе	мља,	
са	до	вољ	но	колoнија,	са	огром	ним	ка	пи	та	ли	ма,	ко	ји	ма	кре	ди	ту	је	
цео	свет.	Ру	си	ја	је	мир	ни	ко	лос,	ко	ји	се	сре	ђу	је	и	ко	ји	по	прирoди	
сво	јој	ни	је	 за	 аван	ту	ре“	пи	са	ло	 је	на	 стра	ни	ца	ма	Дела,ча	со	пи	са	
ко	ји	 је	по	угле	ду	на	фран	цу	ске	ли	сто	ве	као	и	Српскикњижевни
гласник,у	скла	ду	са	ду	хом	епо	хе	па	жњу	по	све	ћи	вао	упо	ре	до	кул
тур	ним	 и	 по	ли	тич	ким	 те	ма	ма.26)	 Ра	ди	ка	ли	 и	њи	хов	 во	ђа	Ни	ко	ла	
Па	шић	код	ко	јих	су	„мла	да	лач	ки	за	но	си“	про	шли	„али	је	скло	ност	
ка	Ру	си	ји	оста	ла“	срп	ску	спољ	ну	по	ли	ти	ку	су	и	да	ље	ве	зи	ва	ли	за	
Ру	си	ју.27)

Пра	во	слав	ни	цр	кве	ни	кру	го	ви,	а	по	себ	но	епи	скоп	Ди	ми	три	је,	
ко	ји	је	шко	ло	ван	у	Ру	си	ји,	би	ли	су	и	у	пред	ве	чер	је	Пр	вог	свет	ског	
ра	та	зна	чај	на	спо	на	Ср	би	је	и	Ру	си	је.	Кнез	Гри	го	ри	је	Ни	ко	ла	је	вич	
Тру	бец	ки	опи	су	је	да	је	епи	скоп	Ди	ми	три	је	„жар	ко	во	лео	Ру	си	ју“,	
ко	ја	 је	 за	ње	га	би	ла	 „дру	га	ду	хов	на	до	мо	ви	на“	и	 „За	раз	ли	ку	од	
ве	ћи	не	 сво	јих	 зе	мља	ка	ко	ји	 су	 се	шко	ло	ва	ли	у	Ру	си	ји	и	не	рет	ко	
не	га	тив	но	из	ра	жа	ва	ли	 о	 на	шем	на	чи	ну	жи	во	та,	 епи	скоп	До	си	теј	
усво	јио	је	све	оно	што	је	би	ло	нај	дра	го	це	ни	је	и	нај	ми	ли	је	у	ду	би
ни	на	ше	ре	ли	ги	о	зне	ми	сли	и	на	ше	ве	ре.	Мо	гло	би	се	ре	ћи	да	се	
он	оди	ста	осе	ћао	ко	ли	ко	Ср	би	ном	то	ли	ко	и	Ру	сом.	Он	ни	је	це	нио	
са	мо	спо	ља	шњу	моћ	Ру	си	је,	не	са	мо	ње	ну	спо	соб	ност	да	пру	жи	
по	моћ	у	оства	ре	њу	уских	на	ци	о	нал	них	ци	ље	ва.	Он	 се	по	кло	нио	
ле	по	ти	на	шег	на	род	ног	ду	ха,	ње	го	вој	ду	бо	кој	при	вр	же	но	сти	Цр

26)	 Po	li	ti	cus	 (Мом	чи	ло	 Нин	чић),	 „По	ли	тич	ке	 пер	спек	ти	ве	 у	 но	вој	 го	ди	ни“,	 По	ли	тич	ки	
пре	глед,	Дело,	књ.	70	(1914),	стр.	155.	

27)	 Гри	го	ри	је	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	75.
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кви,	и	ма	штао	о	об	је	ди	ња	ва	њу	сво	је	зе	мље	са	Ру	си	јом	због	ње	не	
скло	но	сти	ка	ру	ској	кул	ту	ри“.28) 

Иако	су	Ср	би	ви	де	ли	Ру	си	ју	као	ве	ли	ку	по	ли	тич	ку	и	ду	хов
ну	за	штит	ни	цу,	у	пе	ри	о	ду	пре	ра	та	кроз	ак	тив	но	сти	срп	ских	ин	те
лек	ту	а	ла	ца	оку	пље	них	око	Бог	да	на	По	по	ви	ћа	и	 Јо	ва	на	Скер	ли	ћа	
срп	ска	кул	ту	ра	се	окре	ну	ла	и	при	бли	жи	ла	Фран	цу	ској.29)	На	овој	
осно	ви	срп	ска	ели	та	је	по	кро	ви	тељ	ство	за	ре	а	ли	зо	ва	ње	рат	них	ци
ље	ва	тра	жи	ла	и	у	Фран	цу	ској.	До	дат	ни	мо	тив	ко	ји	је	срп	ске	ин	те
лек	ту	ал	це	во	дио	под	фран	цу	ску	 за	шти	ту	 је	сте	и	чи	ње	ни	ца	да	су	
још	пре	ра	та	уви	де	ли	да	 је	ста	ње	у	Ру	си	ји	“рђа	во”	да	се	спре	ма	
но	ва	ре	во	лу	ци	ја.30) 

На	кон	 Са	ра	јев	ског	 атен	та	та	 и	 уру	че	ња	 аустро	у	гар	ског	 ул	ти
ма	ту	ма	 Ср	би	ји,	 краљ	 Пе	тар	 Ка	ра	ђор	ђе	вић	 и	 пре	сто	ло	на	след	ник	
Алек	сан	дар,	као	и	срп	ска	ели	та	на	сто	ја	ли	су	да	до	би	ју	по	моћ	пре	
све	га	Ру	си	је.	Пре	сто	ло	на	след	ник	Алек	сан	дар	Ка	ра	ђор	ђе	вић	је	по	
при	мље	ном	ул	ти	ма	ту	му	оти	шао	у	ру	ско	по	слан	ство	где	 је	„из	ра
зио	сво	је	оча	ја	ње	по	во	дом	аустриј	ског	ул	ти	ма	ту	ма“	и	„ка	зао	да	све	
сво	је	 на	де	 по	ла	же	 у	Им	пе	ра	то	ра	 и	 Ру	си	ју,	 је	ди	но	њи	хо	ва	моћ	на	
реч	мо	же	спа	си	ти	Ср	би	ју“.31)	Ул	ти	ма	тум	је	у	Пе	тро	гра	ду	до	че	кан	
као	„иза	зов	Ру	си	ји	пре	ко	ле	ђа	Ср	би	је“	и	иако	ни	ко	ни	је	же	лео	рат	
је	био	не	из	бе	жан.32)	На	род	не	ма	се	оку	пље	не	пред	срп	ским	по	слан
ством	у	Пе	тро	гра	ду	кли	ца	ле	су	Ср	би	ји	и	ство	ре	но	 је	оп	ште	уве
ре	ње	да	„Сви	ко	ји	су	се	у	то	вре	ме	на	шли	у	Ру	си	ји	ни	ка	да	не	ће	
за	бо	ра	ви	ти	не	по	но	вљи	ве	тре	нут	ке	оног	по	ле	та	ко	ји	је	не	по	де	ље	но	
за	хва	тио	чи	тав	на	род“.33)	Ула	зак	Ру	си	је	и	дру	гих	ве	ли	ких	си	ла	у	

28) Исто,	стр.	82.
29)	 Скер	лић	1914.	го	ди	не	пи	ше:	„Срп	ски	књи	жев	ни	стил	се	успе	шно	пре	о	бра	жа	ва	пре	ма	

ве	ли	ком	фран	цу	ском	узо	ру:	ин	тер	пук	ци	ја,	ко	ја	је	до	ско	ра	пре	ма	не	мач	ком	би	ла	гра	ма
тич	ка,	са	да	пре	ма	фран	цу	ском	по	ста	је	ло	гич	на.	Да	на	шња	срп	ска	књи	жев	ност	раз	ви	ја	
се	углав	ном	под	ути	ца	јем	фран	цу	ске	књи	жев	но	сти“.	 (Јо	ван	Скер	лић,	Историјанове
српскекњижевности,Рад,	Бе	о	град,	1914,	из	да	ње	1953,	стр.	430,	Мид	хад	Бе	гић,	Јован
Скерлић.Човекидело,	Про	све	та,	Бе	о	град,	1966,	стр.	80,	стр.	109;	Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	
РатнициљевиСрбије1914,	СКЗ,	Бе	о	град,	1973,	стр.	201–202).

30)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић	пи	ше:	„Мрач	на	фи	гу	ра	Гри	шке	Рас	пу	ћи	на	ко	ји	ће	доц	ни	је	по	ве	сти	
у	сра	мо	ту	и	про	паст	онај	до	бри,	по	ште	ни,	ду	шев	ни	и	пун	са	мо	о	дри	ца	ња	ру	ски	на	род,	
већ	се	кроз	су	мрак	по	ма	ља”.	(Ди	ми	три	је	По	по	вић,	„Ни	ко	ла	Хен	ри	хо	вић	Хар	твиг“,	стр.	
236–251;	Ди	ми	три	је	Обо	лен	ски,	Ро	берт	Оти,	нав.дело,	стр.	268	–	288).

31)	 Ва	си	лиј	Штранд	ман,	нав.дело,	стр.	301.
32)	 Гри	го	ри	је	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	7.
33)	 Ми	лен	ко	М.	Ву	ки	ће	вић,	„Пе	тро	град	у	по	чет	ку	Ве	ли	ког	ра	та	–	1914.	го	ди	не	(Из	мо	јих	

успо	ме	на)“,	у:	1914–1924КрвСловенстваСпоменицадесетогодишњицесветскогра
та,	Штам	па	ри	ја	Са	ве	Ра	ден	ко	ви	ћа	и	бра	та,	Бе	о	град	1924,	стр.	102;	Гри	го	риј	Н.	Тру	бец
ки,	нав.дело,	стр.	17.
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рат	оја	ча	ли	су	ве	ру	Ср	би	ма	у	по	во	љан	ис	ход	не	же	ље	ног	су	ко	ба	са	
Аустро	у	гар	ском.	Уред	ник	Дела	Ла	зар	Мар	ко	вић	1915.	го	ди	не	пи
ше:	„Пред	Ср	би	јом	се	отва	ра	ју,	у	слу	ча	ју	срећ	ног	ис	хо	да	ра	та,	вр	ло	
ле	пе	пер	спек	ти	ве.	При	бли	же	ни	и	бо	ље	упо	зна	ти	од	Ру	са,	 у	 ве	зи	
са	Ен	гле	зи	ма	и	Фран	цу	зи	ма,	ми	ће	мо	има	ти	 где	да	цр	пи	мо	под
стре	ке	за	да	ље	на	пре	до	ва	ње.	Фи	не	ин	те	ли	ген	ци	је	и	па	мет	не	гла	ве	
ко	је	наш	на	род	у	до	вољ	ном	бро	ју	про	из	во	ди,	по	у	чи	ће	се	ру	ти	ни	и	
ор	га	ни	за	тор	ском	 да	ру	 код	 Ен	гле	за,	 про	ду	жи	ће	 при	ма	ње	 ду	хов	не	
кул	ту	ре	од	Фран	цу	за	и	одр	жа	ва	ће	сло	вен	ску	ду	шу	и	сло	вен	ско	ср
це	ве	зом	са	Ру	си	ма“.34)	Ху	ма	ни	тар	на	и	вој	на	по	моћ,	стра	не	вој	не	и	
ме	ди	цин	ске	ми	си	је	у	Ср	би	ји,	а	ка	сни	је	по	моћ	при	ли	ком	по	вла	че	ња	
пре	ко	Ал	ба	ни	је	и	до	ла	ска	на	Крф,	опо	рав	ка	и	ак	тив	но	сти	срп	ске	
вој	ске	на	Со	лун	ском	фрон	ту	од	ре	ђу	ју	ћи	су	еле	мен	ти	у	срп	ском	од
но	су	 пре	ма	 са	ве	зни	ца	ма.	 Свест	 о	 вој	ној	 и	 ху	ма	ни	тар	ној	 по	мо	ћи	
Ру	си	је	и	Фран	цу	ске	по	ста	ла	је	зна	ча	јан	еле	мент	дру	штве	ног	пам
ће	ња	на	кон	ра	та.	Срп	ски	по	сла	ник	у	Пе	тро	гра	ду	По	по	вић	на	кон	
ра	та	оце	њу	је:	„Кад	је,	1914,	оп	ста	нак	на	ше	зе	мље	и	на	шег	на	ро	да	
до	ве	ден	 у	 пи	та	ње,	 Ру	си	ја	 нас	 је	 узе	ла	 у	 за	шти	ту	 и	 спа	си	ла	 нас;	
на	рав	но,	и	из	сво	јих,	чи	сто	ру	ских	по	ли	тич	ких	ин	те	ре	са,	али	и	из	
сим	па	ти	ја	пре	ма	на	ма	и	сло	вен	ске	со	ли	дар	но	сти.	Жр	тва	је	у	то	ли
ко	ве	ћа	што	је	она,	ушав	ши	у	рат,	и	са	ма	про	па	ла.	Да	то	га	ни	је	би
ло,	ми	би	смо	да	нас	би	ли	ро	бље“.35)	Култ	за	хвал	но	сти	Фран	цу	ској	
не	го	ван	 је	 на	кон	ра	та	 и	 гра	дио	 је	 оре	ол	 „ве	чи	тог	при	ја	тељ	ства“,	
оли	че	ног	кроз	по	ди	за	ње	спо	ме	ни	ка	за	хвал	но	сти	Фран	цу	ској.36)

На	по	чет	ку	Пр	вог	свет	ског	ра	та	Ср	би	ја	је	у	сво	је	рат	не	ци	ље
ве	уне	ла	и	ре	а	ли	зо	ва	ње	иде	је	 ју	го	сло	вен	ства,	што	 је	по	др	жа	ва	ла	
ве	ћи	на	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца.	Око	сни	ца	срп	ских	од	но	са	са	са
ве	зни	ца	ма,	а	пре	све	га	са	Ру	си	јом	и	Фран	цу	ском,	би	ло	је	ју	го	сло
вен	ско	пи	та	ње.	Исто	вре	ме	но,	пи	та	ња	ула	ска	Ита	ли	је	и	Ру	му	ни	је	
у	рат	и	при	вла	че	ње	Бу	гар	ске,	об	ли	ко	ва	ли	су	 ју	го	сло	вен	ско	пи	та
ње.	Ру	си	ја	 је	као	сло	вен	ска	за	штит	ни	ца,	са	сво	јим	по	себ	ним	ин
те	ре	си	ма	ка	да	су	мо	ре	у	зи	у	пи	та	њу,	би	ла	у	де	ли	кат	ном	по	ло	жа	ју	

34)	 Ла	зар	Мар	ко	вић,	„Но	во	Де	ло“,	Дело,	књ.	73	(1915),	стр.	6.
35)	 Ди	ми	три	је	По	по	вић,	ИзвољскииЕренталДипломатскеуспоменеизанексионекризе,	

стр.	65.	
36)	 Спо	ме	ник	је	све	ча	но	от	кри	вен	11.	но	вем	бра	1930.	го	ди	не.	Ми	ро	слав	Ти	мо	ти	је	вић,	„A	

la	Fran	ce!	По	ди	за	ње	спо	ме	ни	ка	за	хвал	но	сти	Фран	цу	ској	на	бе	о	град	ском	Ка	ле	мег	да	ну“,	
у:	Ми	ха	и	ло	Па	вло	вић,	Је	ле	на	Но	ва	ко	вић	(ур.),	Српскофранцускиодноси1904–2004,	
Ар	хив	Ср	би	је,	Бе	о	град,	2005,	стр.	193–218;	Sta	ni	slav	Sre	te	no	vić,	FrancuskaiKraljevi
naSrbaHrvataiSlovenaca1918–1929,	In	sti	tut	za	sa	vre	me	nu	isto	ri	ju,	Be	o	grad,	2008,	стр.	
468–471.
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из	ме	ђу	срп	ских	ци	ље	ва	и	бу	гар	ских	зах	те	ва,	а	ње	ни	ди	пло	мат	ски	
по	те	зи	про	из	во	ди	ли	су	не	за	до	вољ	ство	срп	ске	ели	те.37)	Ви	сок	сте
пен	не	за	до	вољ	ства	ру	ске	ди	пло	ма	те	су	осе	ти	ле	при	ли	ком	по	вла	че
ња	срп	ске	вој	ске	1915.	го	ди	не	„ка	да	су	се	сва	ким	да	ном	над	Ср	би
јом	над	ви	ја	ли	мрач	ни	обла	ци“	о	че	му	Тру	бец	ки	пи	ше:	„до	ме	не	су	
све	че	шће	сти	за	ли	гла	со	ви	о	огор	че	њу	Ср	ба	пре	ма	Са	ве	зни	ци	ма	и	
Ру	си	ји.	На	жа	лост,	за	ова	ква	осе	ћа	ња,	мо	ра	ло	се	има	ти	раз	у	ме	ва
ња“.38)	Па	шић	је	по	ку	шао	да	Ру	си	по	ред	оп	штих	са	ве	знич	ких	ин
те	ре	са	 за	шти	ти	и	срп	ске,	а	по	том	се	и	„гнев	пре	ма	Ита	ли	ја	ни	ма	
пре	но	сио“	на	са	ве	зни	ке	и	на	Ру	си	ју	„ко	ји	су	мир	не	ду	ше	тр	го	ва	ли	
срп	ским	ин	те	ре	си	ма“.39)	Кнез	Тру	бец	ки	оце	њу	је	да	су	у	је	сен	1915.	
го	ди	не	 по	че	ли	 ру	ски	 не	у	спе	си,	 ко	ји	 су	 се	 да	ље	 на	ста	ви	ли	 и	 “на	
жа	лост	на	шу	и	на	ште	ту	за	јед	нич	ких	са	ве	знич	ких	на	сто	ја	ња,	ру	ко
во	ђе	ње	бал	кан	ским	по	сло	ви	ма	ис	кли	зну	ло	је	из	ру	ку	Ру	си	је	–	што	
јој	је	по	пра	ви	лу	при	па	да	ло	–	и	пре	шло	у	ру	ке	Ен	гле	за	и	Фран	цу	за	
ко	ји	се	у	њи	ма	уоп	ште	ни	су	сна	ла	зи	ли“.40)	По	ра	зи	Ру	си	је,	те	шко	
ста	ње	у	зе	мљи	и	на	кра	ју	ре	во	лу	ци	ја	у	Ру	си	ји	1917.	го	ди	не	во	ди	ли	
су	срп	ске	ин	те	лек	ту	ал	це	де	фи	ни	тив	ном	осла	ња	њу	на	Фран	цу	ску	
у	 оства	ри	ва	њу	 срп	ских	рат	них	ци	ље	ва.	Срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	у	
вре	ме	ра	та	у	Фран	цу	ској	ви	де	„пред	вод	ни	ка	чо	вје	чан	ства“,	као	и	
Скер	лић	 1906.	 го	ди	не	 ка	да	 је	 пи	ше	 да	 је	 „пу	то	во	ђа	 на	ро	ди	ма	 за	
све	тле	исти	не	и	чо	ве	чан	ске	иде	а	ле“.41) 

ПИТАЊЕЈУГОСЛОВЕНСКОГУЈЕДИЊЕЊА

Ипак	и	Фран	цу	ску	је	би	ло	по	треб	но	ани	ми	ра	ти	у	прав	цу	пот
пу	не	по	др	шке	ује	ди	ње	њу.	Иде	ја	ју	го	сло	вен	ства	и	уве	ре	ње	да	ге	о
по	ли	тич	ки	по	ло	жај	Ср	би	је	на	Бал	ка	ну	мо	же	би	ти	по	бољ	шан	ује	ди
ње	њем	свих	Ју	жних	Сло	ве	на	би	ла	је	при	сут	на	у	ра	до	ви	ма	Јо	ва	на	
Цви	ји	ћа	и	пре	1914.	го	ди	не,	али	 је	у	пот	пу	но	сти	из	ло	же	на	из	би
ја	њем	Пр	вог	свет	ског	ра	та,	ка	да	је	за	по	тре	бе	срп	ске	вла	де	из	ра

37)	 Олег	Ру	дол	фо	вич	Ај	ра	пе	тов,	„Ру	си	ја	из	ме	ђу	Ср	би	је	и	Бу	гар	ске	у	Пр	вом	свет	ском	ра
ту“,	Годишњакзадруштвенуисторију,	год.	10,	св.	1–3	(2003),	стр.	66.

38)	 Исто	вре	ме	но,	Ср	би	су	се	по	уве	ра	ва	њи	ма	фран	цу	ског	ди	пло	ма	те	Оги	ста	Бо	па	„узда	ли	
у	бр	зи	до	ла	зак	фран	цу	ске	вој	ске“	и	Ниш	је	био	оки	ћен	фран	цу	ским	за	ста	ва	ма	фран	цу
ске	за	ста	ве	у	иш	че	ки	ва	њу	фран	цу	ске	вој	ске,	а	„ни	су	их	ски	да	ли	чак	ни	кад	је	по	ста	ло	
ја	сно	да	Фран	цу	зи	не	ће	сти	ћи“.	Гри	го	риј	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	151–153.	

39) Исто,	стр.	122.	
40)	 Ру	си	ја	 се	 у	пе	ри	о	ду	Ве	ли	ког	ра	та	 ко	ле	ба	ла	из	ме	ђу	 сво	јих	ин	те	ре	са	и	уве	ре	ња	да	 је	

по	зва	на	да	„по	др	жа	ва	пра	во	сла	вље	на	ис	то	ку	Евро	пе	и	да	пру	жа	рав	но	мер	но	по	кро	ви
тељ	ство	на	ро	ду	исте	ве	ре“.	Гри	го	риј	Н.	Тру	бец	ки,	нав.дело,	стр.	29,	стр.	157.

41)	 Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	РатнициљевиСрбије1914,	стр.	201.
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дио	кар	ту	ју	го	сло	вен	ског	про	сто	ра	и	на	пи	сао	рас	пра	ву	„Је	дин	ство	
Ју	го	сло	ве	на“.42)	Као	и	ње	го	ва	рас	пра	ва	о	анек	си	ји	Бо	сне	и	Хер	це
го	ви	не	у	ко	јој	је	фран	цу	ску	и	свет	ску	јав	ност	по	ред	про	бле	ма	упо
знао	и	са	„по	тре	ба	ма“	срп	ског	на	ро	да,	Цви	ји	ће	во	исту	па	ње	1914.	
го	ди	не	од	јек	ну	ло	је	ме	ђу	фран	цу	ским	ин	те	лек	ту	ал	ци	ма	и	уз	њи	хо
ву	ду	гу	тра	ди	ци	ју	из	у	ча	ва	ња	ста	нов	ни	ка	Бал	ка	на	об	ли	ко	вао	да	ље	
ан	га	жо	ва	ње	на	ју	го	сло	вен	ском	пи	та	њу.	

Ка	ко	је	у	Фран	цу	ској	на	по	чет	ку	ра	та	за	по	чео	про	цес	на	уч	ног	
ис	тра	жи	ва	ња	 узро	ка	 и	 по	сле	ди	ца	 ра	та	 на	уч	ни	 ар	гу	мен	ти	 Јо	ва	на	
Цви	ји	ћа	има	ли	су	моћ	ди	пло	мат	ског	ути	ца	ја.	Исто	вре	ме	но,	по	ве
за	ност	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	са	ин	те	лек	ту	ал	ци	ма	ан	га	жо	ва	ним	
у	окви	ру	Études et documents sur la guerre.Comité dupublication 
–	уста	но	ве	ко	ја	од	1914.	го	ди	не	ис	тра	жу	је	ци	ље	ве	ра	та,	до	дат	но	је	
ре	а	ли	зо	ва	ње	ју	го	сло	вен	ске	иде	је	ве	за	ло	за	Фран	цу	ску.	Пред	сед	ник	
ове	уста	но	ве	био	је	је	дан	од	нај	ве	ћих	на	уч	них	ауто	ри	те	та	Фран	цу
ске	Ер	нест	Ла	вис,	а	се	кре	тар	глав	не	рас	пра	ве	со	ци	о	лог	Емил	Дир
кем.	Ме	ђу	чла	но	ви	ма	био	 је	и	Ер	нест	Де	ни,	углед	ни	по	зна	ва	лац	
Цен	трал	не	 Евро	пе,	 Хаб	збур	шке	 мо	нар	хи	је	 и	 ју	го	сло	вен	ског	 пи
та	ња.	На	уч	ни	при	ступ	про	у	ча	ва	њу	ра	та	у	за	вр	шној	фа	зи	про	це	са	
оства	ри	ва	ња	ју	го	сло	вен	ске	иде	је	и	ује	ди	ње	ња	у	пр	ви	план	је,	по
ред	ди	пло	ма	та,	по	ста	вио	на	уч	ни	ке	и	пу	бли	ци	сте.	

Ер	нест	Де	ни,	Вик	тор	Бе	рар,	Емил	Оман,	Шарл	Ло	а	зо	и	Огист	
Го	вен	су	у	пе	ри	о	ду	ра	та	са	ра	ђи	ва	ли	са	Јо	ва	ном	Жу	јо	ви	ћем,	Гр	гу
ром	Јак	ши	ћем,	Ми	лен	ком	Ве	сни	ћем	и	дру	гим	срп	ским	ин	те	лек	ту
ал	ци	ма,	 а	 глав	ни	по	кре	тач	и	ко	ор	ди	на	тор	 срп	ске	 „на	уч	не	про	па
ган	де“	био	је	Јо	ван	М.	Јо	ва	но	вић.	По	чет	ком	ав	гу	ста	1916.	го	ди	не	
срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	 су	на	сто	ја	ли	да	по	кре	ну	 јед	ну	на	уч	ну	би
бли	о	те	ку	у	ко	јој	би	би	ле	штам	па	не	сту	ди	је	Ер	не	ста	Де	ни	ја	о	срп
скобу	гар	ским	 од	но	си	ма,	 на	 чи	јој	 би	 из	ра	ди	 ауто	ру	 по	мо	гао	 Гр
гур	Јак	шић,	исто	ри	ја	Ср	ба,	Хр	ва	та	и	Сло	ве	на	ца,	као	и	дру	ге	књи	ге	
чи	ји	би	ауто	ри	би	ли	Емил	Оман,	Јо	ван	То	мић	и	Јо	ван	Ра	до	нић.43) 
Ор	га	ни	зо	ва	ње	по	мо	ћи	Ср	би	ји,	при	јем	срп	ских	ђа	ка	и	из	бе	гли	ца	у	
Фран	цу	ској,	обе	ле	жа	ва	ње	Срп	ског	да	на	(1915.	и	1916.	го	ди	не)	са

42)	 Јо	ва	на	Цви	јић	 је	то	ку	ра	та	био	са	вет	ник	фран	цу	ском	ге	не	ра	лу	Са	ра	ју	на	Со	лун	ском	
фрон	ту,	а	бо	ра	вио	је	и	у	Па	ри	зу	где	се	бо	рио	да	но	ва	ју	го	сло	вен	ска	др	жа	ва	бу	де	фе	де
ра	ци	ја,	а	уче	ство	вао	је	на	Кон	фе	рен	ци	ји	ми	ра	као	пред	сед	ник	Ет	но	граф	скоисто	риј	ске	
сек	ци	је.	Di	na	ri	cus	(Јо	ван	Цви	јић),	ЈеднинствоЈугословена,	пр	ва	по	ло	ви	на	(са	јед	ном	
кар	том),	Др	жав	на	штам	па	ри	ја	Кра	ље	ви	не	Ср	би	је,	Ниш,	 1915;	Љу	бин	ка	Тр	гов	че	вић,	
„По	ли	тич	ки	по	гле	ди	Јо	ва	на	Цви	ји	ћа“,	Флогистон,	бр.	2	(1995),	стр.	77–79,	стр.	88.

43)	 Љу	бин	ка	Тр	гов	че	вић,	НаучнициСрбијеистварањејугословенскедржаве:1914–1920,	
На	род	на	књи	га,	Срп	ска	књи	жев	на	за	дру	га,	Бе	о	град,	1987,	стр.	141.
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мо	су	део	њи	хо	вих	за	јед	нич	ких	ак	тив	но	сти.44)	Сво	јим	тек	сто	ви	ма,	
бро	шу	ра	ма	и	књи	га	ма,	као	и	дру	штве	ним	ве	за	ма	у	ви	со	ком	фран
цу	ском	 дру	штву,	фран	цу	ски	 на	уч	ни	ци	 ак	тив	но	 су	 уче	ство	ва	ли	 у	
про	це	су	ју	го	сло	вен	ског	ује	ди	ње	ња.	У	кру	го	ви	ма	фран	цу	ских	ин
те	лек	ту	а	ла	ца	по	ја	ви	ли	су	се	и	про	јек	ти,	као	што	 је	онај	да	се	од	
Ју	го	сло	ве	на	ство	ре	три	др	жа	ве:	Хр	ват	ска,	Цр	на	Го	ра	и	Ср	би	ја,	а	на	
осно	ву	ко	га	би	Ср	би	ја	до	би	ла	из	лаз	на	мо	ре	са	де	лом	Дал	ма	ци	је,	
а	Хр	ват	ска	с	ка	то	лич	ким	де	лом	Ју	го	сла	ви	је	би	чи	ни	ла	од	го	ва	ра
ју	ћу	про	тив	те	жу.45)	Кра	јем	1917.	 го	ди	не,	 срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	у	
Па	ри	зу	по	ја	ча	ва	ју	 сво	је	 ак	тив	но	сти.	Ста	но	је	Ста	но	је	вић	и	Ко	ста	
Ку	ма	ну	ди	по	кре	ћу	би	бли	о	те	ку	по	пу	лар	них	при	руч	ни	ка	–	бро	шу
ра	Questionsbalkaniquecontemporaines,	ко	је	би	до	пу	ни	ле	ту	ма	че	ња	
по	је	ди	них	ви	до	ва	са	вре	ме	них	пи	та	ња	ко	ја	ни	су	мо	гла	би	ти	штам
па	на	у	фран	цу	ским	ча	со	пи	си	ма.46)	Исте,	1917.	го	ди	не	у	Фран	цу	ској	
се	оку	пи	ла	и	но	ва	гру	па	за	на	уч	но	сту	ди	ра	ње	ра	та	Comitéd’études,	
у	ко	јој	су	из	ме	ђу	оста	лих	би	ли	Ер	нест	Де	ни	и	Шарл	Дил.47)	Па	ра
лел	но	са	по	ја	ча	ним	ан	га	жо	ва	њем	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца,	да	кле	и	
фран	цу	ски	ин	те	лек	ту	а	ла	ци	уве	ћа	ва	ју	сво	је	ан	га	жо	ва	ње.	Са	на	ме
ром	да	по	мог	не	оку	пља	ње	сло	вен	ских	на	ро	да	око	Фран	цу	ске,	а	у	
вре	ме	кад	се	по	ка	за	ло	да	је	са	вез	са	Ру	си	јом	не	мо	гућ	по	кре	нут	је	и	
ча	со	пис	LeMondeSlave,	а	под	Де	ни	је	вим	па	тро	на	том	за	по	че	ло	је	и	
ства	ра	ње	но	вог	сла	ви	стич	ког	цен	тра	Institutd’étudesslaves.	Овим	
је	по	сте	пе	но	из	гра	ђен	основ	за	фран	цу	ски	пре	о	вла	ђу	ју	ћи	по	ли	тич

44)	 Гр	гур	Јак	шић,	ФранцускаиЈугославијаупрошлости,	Дру	штво	при	ја	те	ља	Фран	цу	ске,	
Бе	о	град,	1938;	Ми	о	драг	Ибро	вац,	„Срп	ски	ђа	ци	у	Фран	цу	ској“,	КњигаоФранцуској,	
Бе	о	град,	1940,	стр.	207–214;	Љу	бин	ка	Тр	гов	че	вић,	„Па	риз	као	кул	тур	ни	цен	тар	срп	ске	
еми	гра	ци	је	то	ком	пр	вог	свет	ског	ра	та“,	Зборникматицесрпскезаисторију	41	(1990),	
стр.	83–97;	Ми	ха	и	ло	Па	вло	вић,	ОдЕсклавонијекаЈугославији,	Из	да	вач	ка	књи	жар	ни	ца	
Зо	ра	на	Сто	ја	но	ви	ћа,	Срем	ски	Кар	лов	ци,	Но	ви	Сад,	1994;	Ми	ха	и	ло	Па	вло	вић,	Удво
струком огледалуфранцуско–српске културне и књижевне везе,	 Про	све	та,	 Бе	о	град,	
1996.

45)	 Иза	тог	про	јек	та	ста	јао	је	Шарл	Ло	а	зо,	фран	цу	ски	пу	бли	цист,	зет	Лу	ја	и	Ива	Во	ји	но
ви	ћа	и	са	вет	ник	фран	цу	ске	ам	ба	са	де	у	Ри	му	са	гру	пом	хр	ват	ских	еми	гра	на	та	чи	ји	је	
иден	ти	тет	остао	не	по	знат.	Ака	де	мик	Ек	ме	чић	сма	тра	да	се	иде	ја	по	ја	ви	ла	као	нео	п
ход	на	ме	ра	за	за	до	во	ље	ње	ита	ли	јан	ских	зах	те	ва	око	на	пу	шта	ња	не	у	трал	но	сти	и	има	ла	
је	 ко	рен	 код	Фран	цу	за	 и	 Ру	са.	 (Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	Ратни циљевиСрбије 1914,	 стр.	
233–234;	Char	les	Lo	i	se	au,	“Let	tres	de	gu	er	re	d’Ivo	Vo	ji	no	vic”,	LaMondeSlave,	t.	III,	№	2,	
août	1931,	стр.	236;	Char	les	Lo	i	se	au,	“Con	cor	dat	yougo	sla	ve”,	LeMondeSlave,	t.	III	Août	
1937,	стр.	164).

46)	 Штам	па	не	су	бро	шу	ре	о	пи	та	њу	ства	ра	ња	за	јед	нич	ке	ју	го	сло	вен	ске	др	жа	ве,	ме	ђу	ко	ји
ма	и	две	рас	пра	ве	Ер	не	ста	Де	ни	ја.	(Љу	бин	ка	Тр	гов	че	вић,	НаучнициСрбијеистварање
југословенскедржаве:1914–1920,	стр.	142).	

47)	 Ми	ло	рад	Ек	ме	чић,	„Фран	цу	ска	на	у	ка	и	Ср	би	1914“,	ЛетописМатицесрпске,	књ.	460,	
св.	5	(1997),	стр.	667.	
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ки,	еко	ном	ски	и	кул	тур	ни	ути	цај	у	Кра	ље	ви	ни	Ср	ба	Хр	ва	та	и	Сло
ве	на	ца	на	кон	Ве	ли	ког	ра	та.	

***

Го	ди	ну	да	на	на	кон	зва	нич	ног	сту	па	ња	на	сна	гу	Фран	цу	скору
ског	спо	ра	зу	ма	(1894)	до	шло	је	и	до	кључ	не	про	ме	не	срп	ске	спољ
не	политикe,	ко	ја	је	озна	чи	ла	уда	ља	ва	ње	Ср	би	је	од	Аустро	у	гар	ске	
и	окре	та	ње	ка	Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској.	Иако	Ру	си	ја	ни	је	оче	ки	ва	ном	
бр	зи	ном	ме	ња	ла	сво	ју	по	ли	ти	ку	пре	ма	Ср	би	ји	је	дан	зна	ча	јан	део	
срп	ске	ели	те	у	њој	је	и	на	кон	Бер	лин	ског	кон	гре	са	ви	део	„за	штит
ни	цу“,	„све	тлу“,	„уз	ви	ше	ну“,	„пре	по	ро	ђе	ну“	и	„моћ	ну	узда	ни	цу“.	
Ве	ро	ва	ње	срп	ских	ин	те	лек	ту	ал	ца	да	Фран	цу	ска,	по	ред	тра	ди	ци	о
нал	не	са	ве	зни	це	Ру	си	је,	мо	же	од	и	гра	ти	уло	гу	зна	чај	ног	чи	ни	о	ца	у	
пру	жа	њу	еко	ном	ске	и	ди	пло	мат	ске	по	др	шке	Ср	би	ји	но	ва	је	смер
ни	ца	срп	ске	спољ	не	по	ли	ти	ке	од	пе	ри	о	да	скла	па	ња	Фран	цу	скору
ског	спо	ра	зу	ма	до	Ве	ли	ког	ра	та.	Уви	ђа	ју	ћи	зна	чај	Ру	си	је	и	Фран
цу	ске	за	по	ли	тич	ку	суд	би	ну	Ср	би	је,	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	се	од	
1894.	 го	ди	не	по	све	ћу	ју	де	таљ	ни	јим	ана	ли	за	ма	спољ	не	по	ли	ти	ке,	
ме	ђу	на	род	них	од	но	са	и	ста	ња	у	јав	ном	мње	њу	ових	др	жа	ва.	Сли	ка	
др	жав	ни	ка	и	оп	штег	по	ли	тич	ког	рас	по	ло	же	ња	у	Ру	си	ји	и	Фран	цу
ској,	по	себ	но	је	по	ста	ла	зна	чај	на	од	Анек	си	о	не	кри	зе	и	Бал	кан	ских	
ра	то	ва.	Ве	ли	ка	оче	ки	ва	ња	од	Фран	цу	скору	ског	са	ве	за	ма	ни	фе	сто
ва	на	су	на	дом	да	чла	ни	це	овог	са	вез	по	мог	ну	Ср	би	ји	1908,	1912	
и	1913.	го	ди	не,	али	и	око	ре	а	ли	за	ци	је	иде	је	ју	го	сло	вен	ства.	Ипак,	
срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	су	уви	ђа	ли	и	огра	ни	че	но	сти	до	ме	та	са	ве	за	
ко	је	су	по	кре	та	ли	ин	те	ре	си	Ру	си	је	и	Фран	цу	ске,	ко	ји	се	до	Пр	вог	
свет	ског	ра	та	ни	су	у	до	вољ	ној	ме	ри	по	кла	па	ли	са	срп	ским.	

Зна	чај	на	осо	бе	ност	раз	во	ја	срп	ске	др	жа	ве	на	пре	ла	ску	из	19.	у	
20.	век	би	ла	је	оли	че	на	кроз	сна	жан	ути	цај	обра	зо	ва	не	ели	те	у	по
ли	тич	ком	и	дру	штве	ном	жи	во	ту.48)	Ру	ски	ути	цај	на	Бал	ка	ну,	по	ли
тич	ки	као	и	кул	тур	ни	иако	је	био	јак	ме	ђу	Ср	би	ма,	био	је	и	огра	ни
чен	стра	хом	„од	ру	ске	ауто	крат	ске	вла	сти	и	еко	ном	ске	за	о	ста	ло	сти	
у	по	ре	ђе	њу	са	За	па	дом.	Ка	да	је	реч	о	иде	о	ло	ги	ји,	да	ле	ко	ви	ше	их	је	
при	вла	чио	за	пад	њач	ки	ли	бе	ра	ли	зам	и	де	мо	кра	ти	ја	од	пан	сла	ви	зма	
или	би	ло	че	га	дру	гог	што	је	Ру	си	ја	има	ла	да	по	ну	ди“.49)	Ма	ли	број	

48)	 Ми	лан	Грол,	ИзпредратнеСрбије,	Срп	ска	књи	жев	на	за	дру	га,	Бе	о	град,	1939,	стр.	9–15;	
Ми	ра	Ра	до	је	вић,	Љу	бо	драг	Ди	мић,	СрбијауВеликомрату1914–1918,	Срп	ска	књи
жев	на	за	дру	га,	Бе	о	град	ски	фо	рум	за	свет	рав	но	прав	них,	Бе	о	град,	2014,	29–30.

49)	 Ди	ми	три	је	Обо	лен	ски,	Ро	берт	Оти,	нав.дело,	221.
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Ср	ба	ко	ји	се	у	по	след	ње	три	де	це	ни	је	пред	Пр	ви	свет	ски	рат	шко
ло	вао	у	Ру	си	ји	ути	цао	је	да	ин	те	лек	ту	ал	на	по	ве	за	ност	две	сре	ди	не	
уђе	у	фа	зу	не	ви	дљи	ве	кри	зе.	У	истом	пе	ри	о	ду	све	ве	ћи	број	Ср	ба	
шко	ло	вао	се	у	Фран	цу	ској,	а	кул	тур	ни	ути	ца	ји	ко	је	су	пре	но	си	ли	
у	срп	ску	кул	ту	ру	ве	зи	ва	ли	су	је	за	за	пад	ну	и	ме	ња	ли	ста	во	ве	срп
ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	пре	ма	нео	сла	ви	зму.	При	хва	та	ње	фран	цу	ског	
кул	тур	ног	мо	де	ла	у	Ср	би	ји	као	до	каз	 „за	пад	њач	ког	иден	ти	те	та“,	
а	кроз	де	лат	ност	Бог	да	на	По	по	ви	ћа	и	Јо	ва	на	Скер	ли	ћа	по	ста	ла	је	
део	бор	бе	про	тив	„ци	ви	ли	за	тор	ској	ми	си	ји“	Аустро	у	гар	ске.50)	За
пад	ни	кул	тур	ни	мо	дел,	у	осно	ви	ко	га	је	био	дух	Фран	цу	ске	Тре	ће	
ре	пу	бли	ке,	по	сте	пе	но	је	по	ме	рао	по	ли	тич	ку	тач	ку	ослон	ца	Ср	би	је	
са	Ру	си	је	ка	за	па	ду	–	ка	Фран	цу	ској.	Са	рад	ња	са	фран	цу	ским	ин
те	лек	ту	ал	ци	ма	Ал	бе	ром	Ма	ле	ом,	Ер	не	стом	Де	ни	јем,	Шар	лом	Ла	о
зо	ом,	Оги	стом	Го	ве	ном,	Еми	лом	Ома	ном	и	чи	ње	ни	ца	да	је	у	Фран
цу	ској	моћ	јав	не	ре	чи	има	ла	сна	гу	ути	ца	ја,	опре	де	ли	ли	су	срп	ске	
ин	те	лек	ту	ал	це	да	цен	тар	про	па	ганд	них	ак	тив	но	сти	Ср	би	је	по	ста
не	Па	риз.	По	ме	ну	та	гру	па	фран	цу	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	је	ор	га	ни
зо	ва	њем	пре	да	ва	ња	и	про	те	ста	у	вре	ме	анек	си	је	Бо	сне	и	Хер	це	го
ви	не	и	ка	сни	је	Бал	кан	ских	ра	то	ва	по	ка	за	ла	раз	у	ме	ва	ње	за	срп	ске	
ин	те	рес	и	у	европ	ској	јав	но	сти	афир	ми	са	ла	срп	ско	пи	та	ње.	Срп	ски	
и	фран	цу	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	су	на	ста	ви	ли	са	рад	њу	и	у	пе	ри	о	ду	Ве
ли	ког	ра	та	што	је	има	ло	бит	ну	уло	гу	у	оства	ри	ва	њу	иде	је	ју	го	сло
вен	ског	ује	ди	ње	ња.	Иако	су	по	др	жа	ли	ује	ди	ње	ње	и	у	ре	а	ли	за	ци	ји	
иде	је	ју	го	сло	вен	ства	и	за	јед	но	са	срп	ским	ин	те	лек	ту	ал	ци	ма	има	ли	
зна	чај	ну	 уло	гу,	фран	цу	ски	 ин	те	лек	ту	ал	ци	 ни	су	 ве	ро	ва	ли	 у	 ду	го
трај	ност	 за	јед	нич	ке	 др	жа	ве	 Ју	жних	Сло	ве	на.	Огист	Го	вен	 је	 већ	
1918.	го	ди	не	пи	сао	да	у	„очи	ма	за	пад	них	др	жав	ни	ка	Ју	го	сло	ве	ни	
из	гле	да	ју	уље	зи	(in	trus).	За	то	је	за	слу	жно	са	мо	њи	хо	во	име.	Оно	
у	се	би	са	др	жи	вар	вар	ску	ат	мос	фе	ру	и	пра	зно	зна	че	ње“,	ко	је	ни	је	
ства	ра	ло	ути	сак	„да	иза	то	га	сто	ји	јед	на	ре	ал	на	за	јед	ни	ца“.51)

Књи	жев	ни	 и	 оп	шти	 кул	тур	ни	 ути	цај	 у	 сре	ди	шту	 ко	га	 је	 би
ла	фран	цу	ска	кул	ту	ра	по	чет	ком	20.	ве	ка	ши	ри	ла	је	гру	па	срп	ских	
ин	те	лек	ту	а	ла	ца	оку	пље	на	око	Скер	ли	ћа.	Њи	хов	ути	цај	је	био	пре
су	дан	за	раз	вој	срп	ске	кул	ту	ре	и	иде	је	ју	го	сло	вен	ства,	а	по	сред	но	
је	об	ли	ко	вао	и	од	но	се	Ср	би	је	са	Ру	си	јом	и	Фран	цу	ском.	На	по	чет
ку	Ве	ли	ког	ра	та	срп	ски	ин	те	лек	ту	ал	ци	оче	ку	ју	да	Ср	би	ју	за	шти	ти	

50)	 Ми	лош	Ко	вић,	„ЦивилизаторскамисијаАустро	у	гар	ске	на	Бал	ка	ну:	по	глед	из	Бе	о	гра	да	
(1901–1914)“,	369.

51)	 Augu	ste	 Ga	u	vain,	 La Question Yougoslave,	 Bos	sard,	 Pa	ris	 1918;	 Ми	ло	рад	 Ек	ме	чић,	
„Фран	цу	ска	на	у	ка	и	Ср	би	1914“,	стр.	674.
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пра	во	слав	на	и	сло	вен	ска	Ру	си	ја,	а	упо	ре	до	у	скло	пу	оства	ри	ва	ња	
срп	ских	рат	них	ци	ље	ва	по	ка	зу	ју	све	ве	ћа	оче	ки	ва	ња	од	Фран	цу
ске,	ко	ја	по	ста	је	глав	на	тач	ка	њи	хо	вог	ослон	ца	на	кон	ре	во	лу	ци	је	у	
Ру	си	ји	1917.	го	ди	не.	Ака	де	мик	Ек	ме	чић	сма	тра	да	се	у	то	ку	Пр	вог	
свет	ског	ра	та	оства	рио	„исто	риј	ски	па	ра	докс:	по	чет	као	рат	ко	ји	
ће	за	вр	ши	ти	ве	ћим	при	бли	жа	ва	њем	Сло	ве	на,	он	је	био	онај	исто
риј	ски	до	га	ђај	у	ко	ме	се	Ср	би	ја	за	ко	рак	по	ма	кла	пре	ма	За	па	ду,	да
ље	од	Сло	вен	ства“.52)	Иако	је	од	нос	срп	ских	ин	те	лек	ту	а	ла	ца	пре	ма	
Ру	си	ји	и	Фран	цу	ској	у	пе	ри	о	ду	од	1894.	до	1918.	го	ди	не	про	ла	зио	
кроз	фа	зе	ди	вље	ња,	оче	ки	ва	ња	и	не	за	до	вољ	ста	ва,	пре	о	вла	ђу	ју	ће	је	
оп	ште	уве	ре	ње	срп	ске	ели	те	да	је	по	моћ	ко	ју	је	Ср	би	ја	до	би	ла	од	
ових	др	жа	ва,	и	по	ред	то	га	што	ни	је	увек	сти	за	ла	оче	ки	ва	ном	бр	зи
ном	и	би	ла	у	скла	ду	са	по	тре	ба	ма	Ср	ба,	би	ла	спа	со	но	сна	у	бор	би	
са	над	моћ	ном	Аустро	у	гар	ском.	
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РОССИЯИСЕРБИЯГЛАЗАМИ
СЕРБСКИХИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ(1908–1918)

Резюме
Поколениесербскихинтеллектуалов,действующеена
рубеже19–20веков,столкнулосьспроблемамисохра
нениянезависимостиСербии,поисковвнешнеполити
ческойопоры,путейинтеграциинацииидальнейшего
промышленного,общественногоикультурногоразви
тия. Начавшеесякконцу19векаизменениевнешнепо
литическойориентацииСербиипроявилосьвотходе
отАвстроВенгриииповоротекРоссиииФранции. 
Франкорусскийсоюз(1894)средисербскойинтелли
генциисоздалуверенность,чтопоследствиярешений,
принятыхнаБерлинскомконгрессе,будутсмягчены. 
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УжевпериодеаннексииБосниииГерцеговиныгруппа
французских интеллектуалов (Альбер Мале, Виктор
Берар,ЭрнестДенис,ШарльЛаозоидругие)работа
ласовместнососербскимиинтеллектуаламинадаф
фирмациейсербскихинтересов. Вопрекитомучтово
времяаннексионногокризисаиБалканскихвойн(1912–
1913) в глазах сербских интеллектуалов Россия всё
ещё была ,,сильной“, ,,победительницей“, ,,гордой“,
,,светлой“,,,возвышенной“,,,переродившейся“,,,силь
ным упованием“, они связывали дальнейшее полити
ческое,экономическоеикультурноеразвитиеСербии
сФранцией. ОтФранкорусскогосоюза(1894)доТа
моженнойвойны(1906–1911),Аннексионногокризиса
(1908),Балканскихвойн(1912–1913)иПервоймировой
войны(1914–1918)интерессербскихинтеллектуалов
к политике России и Франции на Балканах увеличи
валсяисовпадалсвопросомразвитиягосударстваи
идеиюгославянства. ВпериодеПервоймировойвой
ны ожидания сербских интеллектуалов формирова
лиипроблемыконфронтациидваблока европейских
сил,политикаРоссиииФранции,атакжевосприятие
местасербов вмеждународныхотношениях. Ужев
периоде доРеволюции 1917 года сербские интеллек
туалы реализацию идеи югославянства связывали с
Франциейигруппойфранцузскихинтеллектуалов. Во
времяПервоймировойвойныпомимосохранениятра
диционного союзничества с Россией и надежды на
русскую помощь, у сербских интеллектуалов центр
акциивцеляхреализацииидеиобъединенияперемещён
воФранцию,скоторойстроилась,,вечнаядружба“,
будущийсимволфранцузскоговлияниявКоролевстве
сербов,хорватовисловенцев.
Ключевые слова: Россия,Франция, Сербия, сербская
интеллигенция, идеи югославянства, Аннексионный
кризис(1908),Балканскиeвойны(1912–1913),Первая
мироваявойна(1914–1918).

	 Овај	 рад	 је	 примљен	05.	 но	вем	бра	2014	 го	ди	не	 а	прихваћен	 за	штампу	на	 састанку	
Редакције	26.	но	вем	бра	2014.	године.
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Сажетак
Основни циљрада је да путем компаративног и ди
јалектичкогметодапокажедаостваривањеидаљи
развојлокалнесамоуправеуСрбијисудбоноснозави
се од савладавања четири велике препреке: отуђи
вања власништва, доминације државне управе, пар
тократије,иагресивнеглобализације.Свечетирису
тесноповезанеинемогусепарцијалносавладавати
без истовременог савладавања свих заједно и сваке
појединачно.Посебносенаглашавададржавнаупра
ваодређујенесамопословекојећелокалнезаједнице
обављати,негокакоћеиподкојимусловиматочи
нити.Државнауправаусуштиниоктроишелокалну
самоуправу, стављајући је у функцију остваривања
сопственихциљеваизадатака.Затолокалнесамоу
правеимауглавномнетоликоколикобиобезвлашћени
грађанихтели,већколикодржавнавластхоће,аона
увекхоћеоноликоколикопроценидањојтреба.
Кључнеречи:локалнасамоуправа,демократскикапа
цитети,партократија,глобализација.

Zа задовољавање одређенихпотреба данас и државне границе
постајупретесне.Привредниикултурнитокови,асањимаса

обраћај и укупно комуницирањемеђу народима и појединачним
индивидуамасвевишесеинтернационализујуиглобализују.Ио
материјалнојисоцијалнојсигурности,несамопојединихнарода
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већипојединачнихиндивидуа,брину,имораћесвевишебринути
међународнеорганизацијеимеђународназаједница.

Збијањем локалних заједница у државне заједнице подржа
вљенесуи заједничкепотребе,итонесамоонеокојимадржа
ванепосреднобрине,већисвеостале.Државнауправаодређује
несамокојећепословелокалнезаједницеобављати,негокакоће
иподкојимусловима точинити, уређујућиу основимеђусобне
односеузадовољавањузаједничкихпотребасведонајужегпоро
дичногкруга.Једномречи,државнауправаусуштиниоктроише
локалнусамоуправу, стављајући јеуфункцијуостваривањасоп
ственихциљеваизадатака.

Зато локалне самоуправе има углавномне толико колико би
обезвлашћениграђанихтели,већколикодржавнавластхоће,аона
увекхоћеоноликоколикопроценидањојтреба.Изатојеоства
ривањелокалнесамоуправеизложеновеликимосцилацијамаод
скоковитих успона до наглих падова, далеко од неког развојног
континуитетакојибиодговараоживотнимпотребамаи генерич
кимтежњамаграђана,којесубројнеивеомаразноврсне.

Кадсунасељапотпалаподокриљедржаве,сваимовинанање
нојтериторијипосталајепрактичнодржавна,идржавнауправа,
посредно или непосредно, одређује основне условењеног кори
шћења.Онајеупозицијидаодстановништвазахватаколикохоће,
иодњенеизборневољезависиколикоћеидалићенештооставити
заслободнозадовољавањелокалнихпотреба.Грађанимогуимати
свамогућаправалокалнесамоуправе,алистварнесамоуправене
ћебитиаконемаматеријалнихмогућностизањеноостваривање.

Уколикодржавнауправанебринеилинедовољнобринеоло
калнимпотребама,грађаниисаскромниммогућностиманастоје
даихбарунајнужнијојмеризадовоље,поготовукадимјеугрожен
опстанак.Карактеристично је да се локална самоуправа до сада
највишеостваривалаиразвијалауправоусрединамаокојима је
државанајмањебринулаиукојејенајмањеулагала.

Изворну економску основу локалне самоуправе представља
друштвенокориснирадлокалногстановништва.Уусловиманату
ралнепривреде,тојепресвегаживирадсасредствимаствореним
уистојсредини.Становницисеоскихнасељасузаједничкеобјекте
градилииодржавалисвојимрадом,сопственомзапрегомиодсоп
ственогматеријала, које супремаиндивидуалниммогућностима
добровољноудруживали.



стр: 77-95.

79

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

Саразвојемдруштвенеподелерадаиробноновчанепроизвод
ње,самодоприносунатурисвевишејезамењиванновчанимсамо
доприносом,адобровољнирадпрофесионалнимуслугамаспеци
јализованихорганизација.Самоуправасетимененарушававећсе
њенаекономскаосновапроширује.Грађанизазаједничкепотребе
удружујуисредствакојастичувансвогнасеља,аиндивидуалном
самодоприносупридружујесеисамодоприносраднихколектива,
какоизнасељачијесепотребезадовољавају,такоидругихукоји
мањеговижитељираде.

Локалнусамоуправуненарушаваробноновчанопривређива
њевећдржавнауправа.Икадлокалнимзаједницамауступаодре
ђенеизвореприхода, онаимчестонамећефискалниначинпри
купљања,чимесе грађанилишавајудобровољногудруживањаи
практичноискључујуизсамоуправногодлучивањаиуправљања.
Дазатонемастварногоправдања,показујеипровереноискуство
даседоприносилакшесакупљајуиуреднијеплаћајунегонамет
нутипорезиилидоприноси.

Фискалним прикупљањем и отуђивањем средстава за зајед
ничкепотребе,локалнасамоуправасемаргинализујеиуоснови
претвара у отуђену локалну управу, као трансмисиони продуже
такцентралнедржавнеуправе.Тосамопосебиобеснажујеједно
странутезудастварнесамоуправенеможебитидоксенестворе
потребниматеријалниуслови,каодасематеријалнаосновасамо
управеможе створитибез остваривањаи развијања саме самоу
праве.

Даматеријалноблагостањениједовољанусловзаостварива
њелокалнесамоуправепоказујеитодајеонаразвијенијаусиро
машнијимнегоуимућнијимсрединама,паинекимсиромашнијим
негобогатијимземљама,тедајеуједнојистојземљислабиладок
јеонаматеријалнојачала.Искуствосведочизаправосупротно,да
јестандардпојединихлокалнихзаједницаподизанбашсамоуправ
номмобилизацијомњиховихразвојнихпотенцијала.

Главнусметњуостваривањуиразвијањулокалнесамоуправе
чиниотуђенадржавнауправа,сакојомјеуперманентномсукобу.
Основни принцип функционисања локалне самоуправе је демо
кратски, а државне управеаутократски (односнобирократски)
централизам,којисемеђусобноискључују.Апоштојеаутократ
скицентрализамосновнипринципдржавнеорганизациједруштва,
локалнасамоуправаподокриљемдржавепроцветатинеможе.
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Под доминацијом аутократскоцентралистичке организаци
је,државнауправатежидацелокупноуправљањедруштвом,паи
локалнимзаједницама,употпуностицентрализује,безобзирана
друштвенурационалностиекономскуоправданост.Затоонадело
кругпословалокалнесамоуправепрекосвакемересужава,препу
штајућијој,честоподдруштвенимпритиском,самоонепослове
којесамаобјективнонијеустањудаобавља.

Али тошто државна управа нормативно препушта локалној
самоуправи,незначидаћесесамоуправноиобављати.Збогогра
ниченихматеријалнихмогућности,локалнезаједницеготовони
каданезадовољавајусвесвојепотребе,аикадихзадовољавају,то
нијеувекиназадовољавајућемнивоу,пасталнопостојимањиили
већираскоракизмеђусамоуправнихправаиобјективнихмогућно
стињиховогостваривања.

Могућности самоуправног задовољавања локалних потреба
нисусуженесамонипрвенственозбогсиромаштва,већпресвега
збогетатистичкецентрализацијесредстава,којомсеиунајбога
тијим земљама локална самоуправа „оставља на цедилу“.И кад
бринеолокалнимпотребама,држава„парезгрће“усвојбуџет,из
којеглокалнимзаједницама„удељујемилостињу“,алитадауме
стосамоуправецарујебирократскауправа.

Дабисецентрализовањемсредставацентрализовалоиупра
вљање,локалнавластсеконцентришеупредставничкиморгани
ма,аоблицинепосредногодлучивањаграђанасезапостављајуили
сениформалнонеозакоњују.Напредставничкеоргане,икадсу
најдемократскијебирани,државнауправамноголакшеутиченего
нанезадовољнеинепослушнеграђане.Акадграђанинеодлучују,
илокалниорганисебирократизују,протежирајућисопственеже
љеиинтересе.

Локалниорганисеосамостаљујуиподдоминацијуцентрал
неуправепотпадајунарочитокаднемаорганизованогполитичког
утицајаграђана,павладајућеполитичкестранке,дабиобезбедиле
сопственимонополуцелокупномуправљањудруштвом,намерно
спутавајумасовнуполитизацију,којасевршиуглавномподутица
јемопозиционихорганизација.Досадашњиразвојлокалнесамоу
правеодвијаосепревасходноподутицајеммасовногдемократског
притисканавладајућеполитичкеструктуредаобезвлашћенигра
ђанидобијувећаправауправљањаидасествореповољнијиусло
визањиховоостваривање.
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Уместо владавине партија, у локалној заједници треба да се
остварујевладавинаграђана.Тоћесвеполитичкеснагепримора
тидасеуместоборбезавласторијентишунаборбузарешавање
животнихпроблемаиунапређивањеопштихусловаживотнеегзи
стенцијеграђана.1)

Такваоријентацијајеусловдасеприпаднициполитичкихпар
тијанађуиуорганималокалнезаједницекојитребадасеконсти
туишу од представника грађана независно одњихове политичке
припадности.Партијесемогу,равноправнососталимграђанима
борити заизбор својихприпадникау свеорганелокалне самоу
праве,алињиховазаступљеностутиморганиманебимоглабити
унапредобезбеђена,штобииначебилосупротносамомдухуса
моуправе.

ОстваривањеидаљиразвојлокалнесамоуправеуСрбијисуд
боноснозависенарочитоодсавладавањачетиривеликепрепреке:
отуђивањавласништва,доминациједржавнеуправе,партократије,
иагресивнеглобализације.Свечетирисутесноповезанеинемогу
сепарцијалносавладаватибезистовременогсавладавањасвихза
једноисвакепојединачно.

Непосредно отуђивање власништва од грађана врши се пу
темфискалнихзахватањаиотуђивањасредставасамодоприноса.
Оба облика отуђивања сужавајуматеријалну основу локалне са
моуправеиограничавајумогућностисамоуправногзадовољавања
заједничкихпотребаграђана.Локалнасамоуправајеостваривана
управотоликоколикосуграђанислободнорасполагалисредстви
манеопходнимзаподмиривањесвојихзаједничкихпотреба,икако
суоначасповећаваначассмањиваналокалнасамоуправасевр
тилаукруг–коракнапреддвакораканазад,пакоракназаддва
кораканапред.

У Србији су углавном доминирале снажне етатистичке тен
денцијефискалнецентрализацијеновоствореневредности,којесу
малопростораостављалезалокалнусамоуправу,којасевишепо
нуждиразвијалапретежноусеоскимиприградскимнасељимао
чијимјепотребамадржавамалобринула.Повећанафискалнацен
трализација,узапсолутносиромашењедржавеилокалногстанов

1) Види:ДијанаВукомановић,„Принципграђанстваупрограмимаполитичкихпартијау
Србији“,Српскаполитичкамисао,Институтзаполитичкестудије,Београд,бр.3/2008,
стр.161.
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ништва,главнијеузрокрапидногназадовањалокалнесамоуправе
иутранзициономпериоду.2) 

Тојеималоодразаинарапидносмањивањеслободногудру
живањасредставапутемсамодоприноса,којејеумногимнасељи
магдејеранијебилоразвијено,готовопресушило.Централистич
кетежњесуусмеренечакинапотпуноукидањесамодоприноса,
штобизазаједничкиживотнеразвијенихлокалнихзаједницаоко
јимадржавамалобрине,билопогубно.

Алипроблемсамодоприносанијесамоунедостаткусредстава
заслободноудруживањевећиуњеговомотуђивању,којенаудру
живањедестимулативно утиче.Објекти саграђени самодоприно
сомпрелазеувласништвојавнихпредузећа,накојаграђанинема
јуникаквогутицаја,плаћајућипунуценуњиховихуслуга.Током
транзиције, локалне заједнице су лишене и пословног простора
изграђеногсредствимасамодоприноса.3)

Кључнипроблемјеунезаштићеностивласништва,којесеод
власникаотуђујеилегалниминелегалнимканалима.Нобеловац
ЏозефСтиглицврлојаснојеупозорио„кудаводилошаполитика
приватизацијеуземљамабившегсоцијализма,укључујућиСрби
ју:прво,продајацелокупнедржавнеимовинеостављаземљубез
властитеекономскеисоцијалнебазеистављајеудвострукопоја
чанузависностодвеликихсила–каомалуземљукојанећемоћи
дарачунанасопственересурсе,идруго,данијенајбољерешење
распродајапроизводнихфирмиинекретнинастранимкомпанија
ма,којеилинемајуодговарајућунамену,најчешћекористећипо
ступакраспродајепостојећихнекретнинакупљенихфирмипоце
нивећојодуложенесумезакуповину,илиуциљуизградњевели
кихтржнихкомплекса–штонедоносиникакавкапиталдржави“.4)

Токомтранзицијеспроводисеунедовољнорегулисанимсво
јинскимодносимакампањскаприватизацијакојомсеиприватнаи
тзв.друштвенаимовинапретачуувласништвомоћнихпоједина
ца,чимесеогромнавећинастановништвалишавамогућностида
суверенорасполажесредствимакојасвојимрадомствара.5)„Соци

2) Види:ДраганМарковић,Изазовилокалнесамоуправе,НаучнаКМД,Београд,2014.
3) Види:ДраганМарковић,Локалнасамоуправаперспективеуусловимаглобализације,

Институтзаполитичкестудије,Београд,2007,стр.17
4) Види:проф.др.ЗагоркаГолубовић,Какокалимодемократију–штанисмонаучили,

АлбатросПлус,Београд,2011,стр.221222.
5) „Предноступриватизацијидаванајелицимакојасубиличлановивладајућихполи

тичкихсттранака,илисуизањихстајаливладинифункционери,тесеможеговорити
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јалнепоследицесеодносепресвеганапитањекосудобитници,
акоглавнигубитниципоменутеполитичкеприватизације.Несум
њивосуглавнидобитници„тајкуни“,алиињиховипомагачииз
структуравластикаоидругеполитичкеелите...којисуупроцесу
приватизацијевиделишансузаувећањесвогабогатстваизадово
љавањевластитих,нарачундржавних(јавних)интереса.Резултат
је: богати неконтролисано све више увећавају своје богатство, а
нивоегзистенцијесиромашнихслојевасвевишепада;другимре
чимајазизмеђу„добитника“и„губитника“свејевећи,агубитни
цису,упрвомредураднициималиакционариисвевећаармија
незапослених“.6)

Проблембисемогаорешитизаконскомзаштитомсвакеисва
чије,сопственимрадомизаслугомстеченесвојинештоподразу
мевастрогузабранусвакогнелегалногприсвајањатуђеимовине.
Алитобизахтевалоплебисцитарноизјашњавањесвихграђанао
таквојзаконодавнојрегулативи,јерсведокмањинадоносизаконе,
доносићеихусвојукорист.

Даби се омогућило слободнорасполагање сопственомимо
вином, морали би бити озакоњени сви облици легалног власни
штва,каоједанодосновнихусловаслободногудруживањаграђа
наузадовољавањуњиховихживотнихпотреба.Апсолутизовањем
државнога затимидруштвеногвласништвавршено јевештачко
октроисањесвојинскиходноса,којимјесиломсамогзаконагуше
нослободносвојинскорасполагањеиповезивање,пајезаконски
несанкционисаногрупновласништво,иидеолошкополитичкиод
бацивано.

Апсолутизовањем приватног и државног власништва ретро
граднатранзиционаполитикајеготоводокрајчилаекспропријаци
југрупног,слободнимудруживањемствараногвласништва.Текје
УставомСрбије2006.годинеозакоњеназадружнасвојинакојајеу
свомизворномобликујошнакондругогсветскогратапрактично
укинута,азатимформалнопреименованаудруштвенусвојину.

Радиразвијања слободног заједништва,моралиби се,поред
задружног,озаконитиисвидругиоблицизаједничкогвласништва,
анарочитоколективновласништволокалнихзаједницаиоблика
њиховог интерног организовања (насеља, села, засеока) и свих

о „партијској својини“, или „сталешкој својини““. (ЗагоркаГолубовић,Како калимо
демократију–штанисмонаучили,исто,стр.210211)

6) Исто,стр.211212.
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обликанепосреднограсполагањаграђанаодређеномзаједничком
имовином.Тимебилокалнезаједницеисвиграђанибилисвојин
скиобезбеђениимотивисанизаувећавањекакоиндивидуалнета
кои заједничкеимовине без које је савремениживотпрактично
немогућ.

Најсигурније обезбеђење од отуђивања пружаУставом зага
рантовано задружно власништво, које је у свом изворном обли
кузаједничковласништвозадругаракојеониудруженимрадоми
средствимазаједничкистварају.Затојезадружноорганизовањеу
задовољавањузаједничкихпотребаграђананајсигурнијаперспек
тиваразвојалокалнесамоуправе,којасесамонаизворнимзадру
жнимначелимаможесуштинскиостваривати.

Својинску транзицију на задругарство може представљати
својинска трансформација јавних ( у суштини државних) преду
зећауакционарска,односнодеоничарскадруштва.Топодразуме
вадасеимовинајавнихпредузећатрансформишеуакционарске
илидеоничарскеуделедавалацаикорисникауслуга,односноза
посленихиграђана,чимебисепрактичноизвршилоразотуђивање
отуђенихсредставасамодоприноса,каоиосталихулагањаграђа
напрекомонополскихценауслуга.Тимебисеобезбедилодасе
грађани (сада неравноправни) са даваоцима услуга равноправно
договарајуоврсти,квалитету,ценииусловимапружањауслуга,
чимебисеподстакаоопштиинтересзасталноунапређивањерада
ипословањауслужнихорганизација.

На тај начин би се монополско формирање цена услуга иза
којегстојидржавнауправа,суштинскитрансформисалоуеквива
лентнутржишнуразменуизмеђукорисникаидавалацауслуга,ана
тојосновибисеиотуђеноуправљањеуслугаматрансформисалоу
изворнусамоуправу.Посличноммоделумоглебисенаизворним
задружнимначелиматрансформисатииорганизациједруштвених
делатности(здравства,образовања,културеидр.),чимебисело
калнасамоуправаширилапрерастањемунационалнусамоуправу.

Самимтимсмањилабисепотребазафискалнимзахватањеми
салокалногисарепубличкогнивоа,зарачунслободногудружива
њасредставаиеквивалентнеразмене.Анатојистојлинијимогућа
јеидецентрализацијанадлежностисарепубличкогналокалнини
вокојиподразумеваодговарајућуфинансијскудецентрализацију,
са чимидеидецентрализација управљања, каомогућност тран
сформациједржавнеуправеусуштинскусамоуправу.
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За оптималан развој локалне самоуправе била би неопходна
максималнадецентрализацијадопрепуштањалокалнимзаједни
цамасвихпословакојисенеморајуобављатиуоквируширихоб
ликадруштвеногорганизовањаодноснонарепубличкомнивоу.„У
децентрализованимсистемима,укојимаједошлододецентрали
зацијемоћи,„нижевласти“(локалне)ограничавају„вишевласти“.
„Вишимвластима“(државним)преосталојесамооноштосуим
локалневластипрепустиле““.7)Финансијскоосамостаљивањело
калнесамоуправе,„услов јеполитичкогидруштвеногосамоста
љења,атимеидемократскогдруштваубудућности“.8)

Тежњезадецентрализацијомсу,међутим,ужестокомсукобу
сацентралистичкимтежњамадасештовишепословаисредстава
концентришеуврхудржаве,штосамопосебиводијачањудржав
неуправеаслабљењулокалнесамоуправе.Енормнацентрализа
цијанадлежностидовелаје,заједносафинансијскомцентрализа
цијом,токомтранзиције1990тихгодина,готоводозамирањало
калнесамоуправеуСрбији.

Несамоштоседоминацијомдржавнеуправелокалнасамоу
правасужава,негосепретварањемулокалнууправуинасамим
локалнимпословимадеградира.Уколикоселокалнезаједницефи
скалнимприкупљањемсредставабуџетскифинансирајуонепрак
тичнодобијајусвабитнаобележјадржавнихзаједница,пасело
кална самоуправанеразликује одкласичнедржавнеуправе, као
што јеуглавноми сада случајда јеопштинскавластод грађана
готовоистотоликоудаљенакаоирепубличка.9)

Тосеогледакакоурадуопштинскеуправе,такоиурадуоп
штинске скупштине, која је уместо грађанима окренута владају
ћимполитичкимстранкама.Нијеизграђенникакавмеханизамор
ганизованог утицаја грађанана садржину скупштинскиходлука,
којесестоганемогусматратисамоуправнимниусуштинидемо
кратским.10)

7) БорисБеговић,ЗоранВацић,БошкоМијатовић,АлександарСимић,Управљањело
калномзаједницом,Центарзалибералнодемократскестудије,Београд–Смедеревска
Паланка,2000,стр.23.

8) Исто,стр.20.
9) Види:ДраганМарковић,Изазови локалне самоуправе,НаучнаКМД, Београд, 2014,

стр.5160.
10) „Аконемадемократијенаинстанцикоја јенајближапојединцу...онда јемаловеро

ватнодадемократијаутомдруштвуможедобродафункционишенаосталим,вишим
инстанцама“.(Локалнадемократија–стањеиперспективе(уредникпроф.дрМијат
Дамјановић),МагнаАгенда,Београд,2002,стр.23)
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Због неизграђености демократских механизама могућности
утицајаграђананасадржинуодлукарепубличкескупштинесујош
мањенегонаодлукеопштинскескупштине.Чаксеизаконикоји
сетичулокалнесамоуправедоносебезикаквеорганизованекон
султације грађана, чија седемократскаправаиобавезе утврђују
независноодњиховевоље.

Доминацијадржавнеуправенеможесепревладатинилокална
самоуправаразвијатибезнепосредногучешћаграђанауодлучива
њуосудбоноснимпитањимазаједничкогживотаирада,какона
локалном,такоинавишимнивоимадруштвеногорганизовања.11) 
Поштоселокалнеодлукеморајудоноситиускладусауставоми
законом за развој локалне самоуправе и општу демократизацију
друштваодпресудногјезначајадасеонидоносеплебисцитарним
изјашњавањемграђана.

Уставнемогућностизатосународнаиницијативаиреферен
дум, које се у пракси ретко користе, и то углавном у изузетним
околностима.Због једноставностиирационалности,вишесеко
ристидавањеписменеизјаве,односнопотписивањеодлуке,аса
временасредстваиоблицикомуницирањапружајузадемократско
изјашњавањеграђанаширокемогућности.Инаучнозаснованоан
кетирањепоказуједасепредоношењазначајниходлукаопредеље
њаграђанамогусавеликомпрецизношћуутврђивати.12)

У локалним заједницама требало би личним изјашњавањем
грађана одлучивати нарочито о статусним питањима, основним
нормативним актима, располагању заједничком имовином, удру
живањусредстава,развојнимпрограмима,дугорочнојсарадњии
удруживању са другим заједницама и организацијама, кључним
питањима заштитеживотне средине, избору одборника, али и о
другимсудбоноснимпитањимазаједничкогживота.

Ради стварања друштвених претпоставки за развој локалне
самоуправе, на исти начин би требало одлучивати о: статусним
питањима државе, располагању националном имовином, уставу
и системским законима, територијалној организацији републике,
дугорочним развојним програмима и плановима, удруживању у
међународнеорганизацијеизаједнице,међународнимуговорима
одпосебногзначајазасуверенитетиразвојдржаве,кључнимпи

11) Види:ДраганМарковић,Одпосреднеканепосреднојдемократији,Институтзаполи
тичкестудије,Београд,2010,стр.99110.

12) Исто,стр.121129.
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тањимаостваривањаљудскихправа, заштитеживота, здрављаи
животнесредине,изборународнихпосланикаипредседникарепу
блике,каоиодругимпитањимасудбоноснимзаопстанакиразвој
земље.

Однос између грађана и представничких органа, од локалне
заједницедорепубликенебисесмеосводитинаизборнародних
представника,већбисемораоизградитидемократскимеханизам
прекокојегбиграђанинарадтихорганаималиодлучујућиутицај.
Радитогабилобинеопходнодасезначајнескупштинскеодлуке
доносенаосновупретходногпотврђивањаујавнојрасправиили
другимоблициманепосредногизјашњавањаграђаначијимбисе
опредељењимањиховиизабранипредставницируководилиусвом
иступањуиодлучивању.Условним,односнофлексибилнимманда
томтребалобиуспоставитиинепосреднуодговорностодборника
ипосланикапредбирачкимтелом.

Великусметњузаостваривањесуштинскедемократијеило
калне самоуправе представља, међутим, доминантна владавина
партократије којом се демократске тежње непрестано потискују
игуше.„Постојивеликонеповерењеуполитичкепартијеиљуди
немајумотиведаизлазенаизборепоштосуизбориманипулација
теграђанидолазедоуверењаданемајузакогадагласају.Другим
речима,оноштосепромовишекаодемократскаполитика,грађани
доживљавајукао„политиканство“изатосускептичнидаонимогу
иматибилокакавутицајнапромене“.13)Испитаници„наглашава
јуитодајепрокламованаправнадржава,уствари,первертирана
правнадржава,збогчегасе...овоможеназватиауторитарномде
мократијом.Донетисубројнизакони,алисенепримењују.Чаки
оникојисудонелитезаконе,примећујуграђани,првиихкрше!“14)

Међустраначком борбом за власт и око власти, политичке
странкепотискујуудругипланзаједничкеинтересеграђанаиоп
штеинтереседруштва.Ипоштосемеђустраначкиантагонизамне
може превладати страначким методама, друштво се тапкајући у
местувртиукруг.

Борбастранакаоковластипреносисесарепубличкогнивоаи
налокалниниво,гушећилокалнусамоуправу.Распиривањемпо
литичког антагонизма међу грађанима, она подстиче социјални,

13) Проф.дрЗагоркаГолубовић,Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто,
стр.105/6.

14) Исто,стр.109.
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националнииверскиантагонизамотежавајућидемократскоспо
разумевање и договарање о солидарном задовољавању заједнич
кихпотреба.Ауизборнимкампањамаредовносепотискујеили
изигравазаконскамогућностдаграђанисамосталноистичусвоје
кандидатезаодборникеипосланике.

ШтојеСавезкомунистауостваривањуполитичкогмонопола
некадачиниоизакулиса,садаполитичкестранкераденаотвореној
сцени.Већнапочеткутранзицијеукинутесусведруштвенополи
тичкеорганизациједабисеполитичкимстранкамаобезбедиоап
солутнимонополнабављењеполитиком,пајеокочетирипетине
грађанаСрбијеосталованполитичкогорганизовања,алиниона
партијски организована петина нема готово никаквог утицаја на
политикубирократизованихстранака.

Притаквојполитичкојконстелацији,законодавнаиизвршна,
а увеликои судска власт, практично делују по директивама вла
дајућихстранака,илитачнијењиховихруководстава.Тобожена
родни посланици и одборници фактички су под императивним
мандатомсвојихстранака,почијимналозимаморајупоступатида
би поверенимандат задржали. „Народна скупштина као у већи
нипредставничкихдемократијапотискујесенамаргину.Унашем
случајуонасепретварау„брбљаоницу“,докјестварнипримату
законодавномпроцесуконцентрисануВладикојадоминиразако
нодавнимпроцесом,честобезслухазазахтевеиидејепосланика
потврђујућитакоставкојијеодполовинеXXвекапостаоаксиом
давлададелује,апарламентсамоприча“.15)Ицентралнаилокал
навластсунатајначинпретворенеупартијске,заобичнеграђане
недодирљиве,бастиље.16)

Вишестраначки антагонизми доводе до учестале принудне
управенадлокалнимзаједницама,чимеселокалнасамоуправаи
свакадемократијаиформалноукида,штонедвосмисленопоказује
дапартократскавладавинапредстављавеликупрепрекузаоства
ривањеидаљиразвојсуштинскедемократијеилокалнесамоупра
ве.Алипартократијасенеможепревладатидругачијенегоуправо
развојемсуштинскедемократије.

15) ВукашинПавловић,Савремениизазовипарламентаризма,зборникДилемеиизазови
парламентаризма,КонрадАденауерШтифтунг иФакултет политичких наука, Бео
град,2007,стр.45.

16) Види:ДраганМарковић,Демократијаипартократија,Институтзаполитичкестуди
је,Београд,2009,стр.7387.
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Неизоставниусловзатојеукидањеполитичкогмонополизма
општом политизацијом друштва, која подразумева потпуно сло
бодно политичко организовање и деловање грађана са подједна
киммогућностимаактивногучешћауполитичкомдоговарањуи
друштвеномодлучивању.Окосницусуштинскедемократије,паи
локалне самоуправе, чини друштвена равноправност која је без
политичкеравноправностинеостварива.Уместоданапразнорас
прављајуополитициисастраненавијајузаполитичкестранкеи
њиховелидере, грађанибиморалипостати главниносилацдру
штвенеполитикекаопокретачкеиусмеравајућеосновецелокуп
ногуправљањадруштвом.„Демократскедржавеневладајусвојим
грађанима,већуправљајудруштвом.Коднассеидаљевлада.А
Владапретпостављадасуоникојимасевладаподређениипода
ници,докуправљањепретпостављадапостојеграђаникојиимају
пуноправодаучествују у јавномживотуидоношењувиталних
одлукаодкојихзависењиховиживоти.Овде,кадсеспоменепар
тиципацијаграђана,идаљесеироничномислинанекадашњеса
моуправљање,сасвимњеговимограниченостимаиманама“.17)

Цео политички систем би се од инструмента аутократске и
партократскевладавиненаднародоммораотрансформисатиуде
мократскуорганизацијуцелогнародаитимесеставитиуфункци
ју остваривања општенародних интереса.И локална самоуправа
бисетиме,каоизворниобликсуштинскедемократије,проширила
у општедруштвену самоуправу, чиме би се укинула и системска
поделаипреовладаотрадиционалниантагонизамизмеђулокалне
самоуправеиотуђенедржавнеуправе.

Безтогајесетешкосупротставитиагресивнимтежњамагло
бализације,којапретидасатреилокалнусамоуправуинационал
нисуверенитет.Наударујеилокалнасамоуправазападнихметро
пола,гдејачаантиглобалистичкипокрет,којибимогаопрерастиу
глобалнипланетарнипокретдабисепогубнојглобализацијиуспе
шносупротставио.

Глобалистичкетенденцијеугрожавајупресвегалокалнупри
вреду: прво, тиме што транснационалне корпорације запоседају
природнересурсе;друго,штоузминималненајамнинемаксимал
ноизрабљујураднуснагу;треће,штоприсвајајуцелокупанвишак
вредности;ичетврто,штојефтинимпроизводимааузпомоћпро
текционистичкеполитикенамећунеиздржљивуконкуренцију.

17) Проф.дрЗагоркаГолубовић,Какокалимодемократију–штанисмонаучили,исто,
стр.110.
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Приенормнојексплоатацији,иколонијалневластисуприну
ђенедадржавнимнаметимаоптерећујулокалнупривредуиста
новништво,штонемогучинитибезповећанебирократскедикта
туре.Исцрпљиванеиспољаиизнутра,локалнимзаједницамане
остаје скороништа за самостално задовољавање сопственихпо
треба,којесеуместослободнимудруживањемсредставаподмиру
јулокалнимнаметима.

Економско израбљивање остварује се преко марионетских
владакојерадеподиктатуглобалистичкихсила.Поданичкевладе
сепротивеполитизацији грађанаигноришућитежње за суштин
скомдемократизацијомиразвојемлокалнесамоуправе.Формална
демократијаслужисамозатодаселегализуједовођењенавласт
поданичкинаклоњенихстранакакојећеколонизаторскуполитику
послушноспроводити.Основнисмисаовишестраначкевладавине
сводисенатодасенедовољнопослушне(„кооперативне“)владе
могу легалним путем лако замењивати послушнијим („коопера
тивнијим“).

ОдавноприпремантајпроцесјеуСрбијиотпочеовећсапр
вимпочециматранзиције,која је,усмераванаивођенасастране
одмахкренулаколонизаторскимстазама.Несношљивиекономски
иполитичкипритисцидовелисулокалнезаједницеицелунацију
дотаквогекономскогиполитичкогстањаприкојемјестварнаса
моуправаистварнадемократијапрактичнопосталанемогућа.

Заопораваклокалнесамоуправенеопходанјепресвегаопо
равакразоренелокалнепривреде,којајеподнајвећимударомгло
бализације.Унајмоћнијој колонијалнојметрополиСАД„умно
гим(локалним)заједницамаљудипреузимајуконтролутакошто
стварајусопственувалуту“као„оруђекојеможедаоживилокалну
привреду такошто ће помоћи да богатство остане унутар зајед
ницеидасенеодлива“.У„системулокалнетрговинскеразмене
(СЛТР)зеленидоларипостојесамонапапируилиукомпјутерској
базиподатака.Трансакцијесетелефономсаопштавајуцентралном
координаторуичлановидобијајумесечнеизвештајеиредовнели
стечлановаињиховихуслуга“.18)

Дабиразвијалелокалнупривреде,локалнезаједницеморају,
пре свега, сачувати своје природне ресурсе и укупне привредне
потенцијалеоднасртајатранснационалнихкорпорацијаидругих

18) Глобализација,зборник(СузанМикерЛоури),Клио,Београд,2003,стр.444и446.
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странихсила,штојенемогућебезангажовањацеледржавеназа
штитинационалнихдобараодотуђивањаизнационалногвласни
штва. Њиховим коришћењем треба развијати профитабилну по
љопривредну производњу, прерађивачку индустрију, шумарство,
водопривреду,енергетику,туризам,угоститељствоидругеделат
ностикојемогууспешноконкурисатинаотвореномтржишту.

Превазилажењесупротстављенихтенденцијаглобализацијеи
локализацијетешкоће,међутим,ићибезсуштинскедемократиза
цијецелемеђународнезаједнице,чијујеидејнуоријентацијујош
1974.годинеутврдилаГенералнаскупштинаУједињенихнација,а
колонијалнесилејеодбацилеизаменилесвојомплатформомгло
балнеколонизације.Натосеослањаисупротстављањеглобали
стичкихколонизаторскихтежњиуцеломсветупокретимазаоса
мостаљивањелокалнихзаједница.

Демократизацијамеђународнезаједниценеможесесвестина
равноправнусарадњунационалнихвлада,којесуисамеаутокра
тизоване,тесусамимтимнеравноправнеислабијеподређенеја
чим.КосмополитскимоделдемократијекојипрепоручујеДејвид
Хелд,„предвиђамогућностувођењаопштегреферендумаувише
нација–државаистовремено–услучајевимакадајенастаосукоб
измеђуразличитихприоритетакоји сеодносенаприменудемо
кратскихправаилинаразличитесврхејавнихиздатака;успоста
вљањеједненезависнескупштинедемократскихнародакојуони
непосреднобирајуикојаимјеодговорна“.19) 

На тај начин самоуправа се може интегрисати и прерасти у
планетарнусамоуправу,крозкојућецелочовечанствоодлучивати
осопственојсудбини,паиопланетарнимосновамалокалнесамо
управе.Тимећесеискључитимогућностдаосудбоноснимпита
њимачовечанства,руководећисенекимпрофитерскиминтереси
ма,одлучујуповлашћенипојединци,странкеигрупације.

Локалнапривредаилокалнасамоуправамоглибинадвладати
глобалистичку привреду путем демократског удруживања само
сталнихпривредникаилокалнихзаједницанасвимнивоимаина
основудруштвеноцелисходнихипрофитабилнихразвојнихпро
грама.Моделповезивањамогаобисуштинскиодговаратиначину
конституисањаМеђународногзадружногсавеза,којиокупљабли
зуједнемилијардесвихзадругаранаПланети.

19) ДејвидХелд,Демократијаиглобалнипоредак,„ФилипВишњић“,Београд,1997,стр.
316.и317.
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Удемократској заједницинепосредниносилац суверенитета
јесамнарод,манакомнивоусеонаорганизовала.Народнисуве
ренитетсеудемократскојзаједницинеможеотуђиватиилиогра
ничити,већсеслободномвољомграђаназаједничкиостварује.

Уместопарламентарне,савременомдруштвујесвенеопходни
јанепосреднадемократијакаонеизоставниусловвисокотехноло
гизиранеивисокосоцијализиранедруштвенерепродукције.Ради
одржањасамогживота,„грађаниморајусуделоватиудоношењу
одлукакојеутјечунањиховживот“,збогчегаје„партиципативна
демократијапродрлаусржнашегвредносногсустава“.20)

Непосредна демократија подразумева непосредно учешће
свихзаинтересованихграђанаудоношењузасвеобавезујућиход
лука.„Свакоодраслолицепотчињено једнојвладавиниињеним
законимаморасесматратиквалификованимдабудечландемосаи
субјектомнеограниченихправанатосвојство.Обавезујућеодлуке
требададоносесамолицакојасутимодлукамаподвргнута“,а„у
одлучујућојфази доношења колективних одлука сваки грађанин
морадобитиподједнакумогућностдаизразисвојемишљењекоје
ћесеузетиуобзирнаистиначинкаоимишљењесвакогдругог
грађанина“.21)

Каопретпоставкасуштинскедемократизације,упоредосагло
балномцентрализацијомвршисеилокалнадецентрализацијавла
сти.УСАД„стварнаполитичкамоћсКонгресаипредседникапре
лазинадржаве,градове,насељаисуседства...Државесупостале
неовиснијеисамосвојнијеуодносунафедералнувладу,особито
спрамфедералних законодавних служби“.22)Сличнипроцесиде
централизацијеодвијајусеиудругимразвијенимдржавама,док
сеунеразвијенимземљамаподпритискомглобалнихсилаполи
тичкавластцентрализуједабибилаподложнијањиховомутица
ју.23)

Насупротнеформалномгруписањууборбизасебичнепрофи
терскеинтересе,свевишесеширинеформалногруписањеуборби
за општедруштвене и општечовечанске интересе. Неформалним
груписањемнадомештасеодсуствополитичкихстранаканапла
нетарномнивоу,којеуосталоминанационалномнивоу„постоје

20)  John Na is bitt,Мегатрендови,Глобус,Загреб,1985,стр.167.
21)  Глобализација(РобертДал),исто,стр.202.
22)  John Na is bitt,исто,стр.109.
23) Види:ДраганМарковић,Изазовилокалнесамоуправе,исто,стр.114129.
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јошсамоформално“.24)Заразликуодстранака,којесупреокупи
ранесопствениминтересима,неформалнегрупеизражавајуаутен
тичнеинтересесвојихгрупацијаизалажусезањиховоостварива
ње,збогчегасуонеправивесницинепосреднедемократије.
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DraganZ.Markovic

DEMOCRATICCAPACITIES
OFLOCALSELFGOVERNMENTINSERBIA

Resume
InSerbiatherehasmainlydominatedstrongetatisticten
denciesoffiscalcentralizationofnewlyachievedvalues,
whichleftonlyasmallspaceforperformancetolocalgo
vernmentunits.Theseunitshavebeendevelopedwhereit
wasneeded,mainly inruralandsuburbiancommunities
whichthestaterelativelypoorlyhadcaredfor.Increased
fiscalconcentrationalongwithabsolute impoverishment
of the state and local citizens, is amain cause of rapid
regressionoflocalselfgovernmentintransitionalperiod,
too.
Duringthetransitionalperiodtherehasbeenperformed
acampaigningprivatizationinanenvironmentofinsufi
ciently regulated property relationships. By such priva
tizationthepropertyis transferredintotheownershipof
powerfulindividuals,whilethevastmajorityoftheinha
bitants isdeprivedof theopportunity to sovereinglyuse
thesefundsthathadbeencreatedbytheirownwork.The
problemcouldbesolvedbylegalprotectionofeachand
everybody’s property that is earned by somebody’s own
work.Itimpliesastrictprohibitionofallillegalandillegi
timateappropriationofsomebody’sproperty.
Due to insufficient establishment of democratic mecha
nismsthelawsregardinglocalselfgovernmenthavebeen
broughtwithoutanyorganizedconsultationwiththeciti
zenswhosedemocraticrightsandobligationshavebeen
determinedindependentlyoftheirownwill.Localselfgo
vernmentcannotbedevelopedwithoutdirectinvolvement
ofthecitizensregardingdecisionsonvitalissuesoftheir
joint life andwork on both local and supralocal levels
of social organization.An essential prerequisite for this
isaneliminationofpoliticalmonopolyandthisimpliesa
completelyfreepoliticalorganizationandperformanceof
citizenswithequalopportunitiesofactiveparticipationin
politicalconsultationandsocialdecisionmaking. If this
isnotachieveditwillbedifficulttoopposeaggressiveten
denciesofglobalizationwhichthreatentodestroybothlo
calselfgovernmentandnationalsovereigntyofastate.
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Economic exploitation of local communities is achieved
throughperformanceofpuppetgovernmentsthatoperate
accordingtothedictatesofglobalistforces.Thevasalgo
vernmentopposepoliticizationofcitizenswhileignoring
aspirationsforsubstantialdemocratizationanddevelop
mentoflocalselfgovernment.Unbearableeconomicand
political pressures have brought local selfgovernment
unitsandwholenationtosucheconomicandpoliticalsta
tethatithaspracticallybecomeimpossibletoachievereal
selfgovernmentandrealdemocracy.
Forpurposeofrecoveryoflocalselfgovernmentfirstofall
itisnecessarytorecoverdestroyedlocaleconomy,which
hassufferedstrongestimpactofglobalization.Inorderto
developlocaleconomices,localcommunitiesfirstlyneed
topreservetheirnaturalresourcesandoveralleconomic
resourcesfromassaultsoftransnationalcorporationsand
other foreign forces,which is impossible toachievewit
houtinvolvementofwholestateinthefieldofprotection
ofnationalassetsfromdisposalofitsnationalownership.
KeyWords:localselfgovernment,democraticcapacities,
partocracy,globalization.

 Овај рад је примљен13. новембра2014 године априхваћен заштампуна састанку
Редакције26.новембра2014.године.





УДК 342.25:352(497.11 Be o grad)

Пре глед ни 
рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXVI) XIII, vol=42
Бр. 4 / 2014.
стр. 97-116.

- 97 -- 97 -

*	 Док	то	ранд	и	са	рад	ник	у	на	ста	ви
**	 Док	то	ранд	и	ис	тра	жи	вач-са	рад	ник
** Рад	је	на	стао	у	окви	ру	на	уч	но-ис	тра	жи	вач	ког	про	јек	та	Уни	вер	зи	те	та	у	Бе	о	гра	ду–Фа-

кул	те	та	по	ли	тич	ких	на	у	ка,	По	ли	тич	ки	иден	ти	тет	Ср	би	је	у	ре	ги	о	нал	ном	и	гло	бал	ном	
кон	тек	сту,	(еви	ден	ци	о	ни	број:	179076),	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.

БобанЖ.Стојановић*

Факултетполитичкихнаука,Београд
НиколаП.Јовић**

Факултетполитичкихнаука,Београд

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАОДЛУЧИВАЊАУ
ГРАДУБЕОГРАДУ-СТАВОВИГРАЂАНАО

УЧИНКОВИТОСТИ***

Сажетак
Систем локалне самоуправе у Србији је монотипан,
односноједностепен,алокалнасамоуправасеоства
рујекрозопштине,градовеиградБеоград.Ипак,гра
довистатутоммогуосниватиградскеопштине.Град
Београдима17градскихопштина.Оненисујединице
локалне самоуправе,међутимимају елементе локал
несамоуправе.ГрадБеоградјеизвршиодецентрали
зацију,какопослова–такоиодлучивања,собзиром
да градскеопштинеимајусвојеинституцијекојесе
конституишунакондемократскихизборанатерито
ријиградскеопштине.Хипотезарадајестедадецен
трализацијаодлучивањанеостварујесвојуфункцију.
Онапретпостављаодређенепринципекаоштосуве
ћапартиципацијаграђанаиучествовањеудоношењу
одлука,јавнурасправу,информисаностграђанаикон
тролу,политичкупредстављеностиснажнувезуиз
међуизабранихпредставникаиграђана,алииизборну
партиципативностзаснованунамотивимаопштин
скихизборнихтемаиизборнихкандидата.Методоло
шки, испитивање хипотезе смо вршили емпиријским
истраживањем путем упитника са 26 питања који
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јепопунило739грађанасатериторијеБеограда.Ре
зултатекојесмодобилиуистраживањудовелисмо
у везу са принципима децентрализације одлучивања.
Упитникјебиотакоконципиранданамштоверни
јепокажедемократскенавикеграђанакојибимогли
дапотврдеилиоповргнупостављенухипотезу.Резул
татисунедвосмисленопотврдилихипотезудадецен
трализацијаодлучивањананивоу градскихопштина
неостварујесвојуфункцију.
Кључне речи: децентрализација одлучивања, градске
општине,представљеност,партиципација,резулта
тиистраживањa,ставовиграђана.

U овом	ра	ду	се	ба	ви	мо	град	ским	оп	шти	на	ма	у	гра	ду	Бе	о	гра	ду	и	ста	во	ви	ма	гра	ђа	на	о	функ	ци	о	нал	но	сти	и	учин	ко	ви	то	сти	по	сто-
је	ћег	си	сте	ма	де	цен	тра	ли	за	ци	је.	По	ста	вља	мо	пи	та	ње	да	ли	је	де-
цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња,	из	гра	да	Бе	о	гра	да	на	град	ске	оп	шти-
не,	функ	ци	о	нал	на	и	да	ли	оства	ру	је	основ	ни	за	да	так.	По	ста	вља	мо	
хи	по	те	зу	ра	да	да	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	не	оства	ру	је	свој	
за	да	так	и	до	ка	зу	је	мо	је	ем	пи	риј	ским	ис	тра	жи	ва	њем	и	ре	зул	та	ти	ма	
об	ра	ђе	них	по	да	та	ка	ко	је	смо	при	ку	пи	ли	ис	пи	ти	ва	њем	гра	ђа	на.	

У	пр	вом	(1)	по	гла	вљу	се	упо	зна	је	мо	са	основ	ним	пој	мо	ви	ма,	
си	сте	мом	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	и	си	сте	мом	град	ских	оп	шти	на	у	гра-
ду	Бе	о	гра	ду,	као	и	са	прин	ци	пи	ма	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	и	
по	ста	вља	мо	рад	ну	хи	по	те	зу.	У	на	ред	ном	по	гла	вљу	 (2)	из	ла	же	мо	
ме	то	до	ло	ги	ју	ем	пи	риј	ског	ис	тра	жи	ва	ња,	а	у	тре	ћем	(3)	по	гла	вљу	
пред	ста	вља	мо	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва	ња.	На	кон	то	га,	у	че	твр	том	(4)	
по	гла	вљу	укр	шта	мо	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва	ња	са	прин	ци	пи	ма	и	за	да-
ци	ма	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	и	до	ка	зу	је	мо	рад	ну	хи	по	те	зу.	

1.ПОЈМОВНООДРЕЂЕЊЕДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ
ИГРАДСКЕОПШТИНЕУБЕОГРАДУ

За	по	тре	бе	овог	ра	да	 је	од	ве	ли	ке	ва	жно	сти	да	пре	ци	зи	ра	мо	
од	ре	ђе	не	 пој	мо	ве	 по	пут	 ло	кал	не	 вла	сти	 и	 ло	кал	не	 са	мо	у	пра	ве.	
„Ло	кал	на	власт	или	вла	да	је	тип	по	ли	тич	ке	уста	но	ве	чи	ја	је	над-
ле	жност	огра	ни	че	на	на	не	ки	те	ри	то	ри	јал	ни	део	не	ке	ши	ре	те	ри	то-
ри	је.“1)	Си	стем	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	је	од	кључ	не	ва	жно	сти	за	сва-
ку	др	жа	ву	и	ње	но	функ	ци	о	ни	са	ње	јер	се	кроз	ло	кал	ну	са	мо	у	пра	ву	

1)	 Ми	ро	слав	 Про	ко	пи	је	вић,	 „Без	 ло	кал	не	 де	мо	кра	ти	је	 не	ма	 де	мо	кра	ти	је“,	 у:	 Локална
демократија:стањеиперспективе	(ур.	Да	мја	но	вић,	Ми	јат),	Маг	на	аген	да,	Бе	о	град,	
2002,	стр.	23
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гра	ђа	ни	ма	обез	бе	ђу	је	нај	ве	ћи	број	услу	га	и	јер	су	„ло	кал	не	вла	сти	
ди	рект	но	укљу	че	не	у	сва	ко	днев	ни	цу	на	шег	жи	во	та.“2)	Пи	та	ње	ло-
кал	не	са	мо	у	пра	ве	об	у	хва	та	нај	ма	ње	два	еле	мен	та,	а	то	су	упра	вља-
ње	од	стра	не	гра	ђа	на	уже	те	ри	то	ри	јал	не	је	ди	ни	це	и	по	сло	ви	ко	је	та	
ло	кал	на	са	мо	у	пра	ва	оба	вља.	„Мо	же	се	ре	ћи	да	ло	кал	на	са	мо	у	пра	ва	
као	це	ли	на	пред	ста	вља	об	лик	де	цен	тра	ли	зо	ва	не	те	ри	то	ри	јал	не	за-
јед	ни	це	ко	ји	исто	вре	ме	но	пред	ста	вља	ју	еле	мен	те	укуп	не	др	жав	не	
ор	га	ни	за	ци	је.“3)

Си	стем	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	у	Ср	би	ји	се	за	сни	ва	на	јед	но	сте-
пе	ном	мо	де	лу	ко	ји	се	оства	ру	је	кроз	оп	шти	не	(150),	гра	до	ве	(23)	и	
град	Бе	о	град.	Основ	на	је	ди	ни	ца	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	(ЈЛС)	је	оп-
шти	на,	а	гра	до	ви	и	град	Бе	о	град	има	ју	са	мо	по	је	ди	не	до	дат	не	над-
ле	жно	сти.	 „Мо	но	тип	ски	 при	ступ	 утвр	ђи	ва	њу	 над	ле	жно	сти	 ЈЛС	
на	 свој	на	чин	отва	ра	ди	ле	ме	о	ка	па	ци	те	ти	ма	раз	ли	чи	тих	оп	шти-
на	и	гра	до	ва	за	до	бро	упра	вља	ње,	од	но	сно	за	ква	ли	тет	но,	пот	пу	но	
и	ефи	ка	сно	оба	вља	ње	свих	по	сло	ва	ко	ји	су	им	утвр	ђе	ни	у	над	ле-
жност.“4)	Те	ма	овог	ис	тра	жи	ва	ња	је	су	град	ске	оп	шти	не	ко	је	мо	гу	
да	осни	ва	ју	гра	до	ви.	„Ста	ту	том	гра	да		мо	же	се	пред	ви	де	ти	да		се	
на		те	ри	то	ри	ји		гра	да	обра	зу	ју	две	или	ви	ше		град	ских		оп	шти	на.		
Ста	ту	том		гра	да		се		уре	ђу	ју		по	сло	ви		из		над	ле	жно	сти		гра	да		ко	је		
вр	ше	град	ске	оп	шти	не.“5)	Са	мо	два	гра	да	су	обра	зо	ва	ла	град	ске	оп-
шти	не,	а	то	су	Ниш	(5)	и	Бе	о	град	(17).	Пи	та	ње	град	ских	оп	шти	на	
у	Бе	о	гра	ду	је	упра	во	цен	трал	но	пи	та	ње	на	шег	ис	тра	жи	ва	ња,	па	се	
град	ским	оп	шти	на	ма	у	Ни	шу	не	ће	мо	ба	ви	ти.	Пре	све	га	је	по	треб-
но	по	но	ви	ти	да	у	си	сте	му	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	
град	ске	оп	шти	не	ни	су	је	ди	ни	це	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве.	„По	што	не-
ма	ју	из	вор	них	над	ле	жно	сти,	оне	оба	вља	ју	по	сло	ве	из	кру	га	град-
ских	 над	ле	жно	сти	 ко	ји	 су	 утвр	ђе	ни	 ста	ту	том	 гра	да	 као	 по	сло	ви	
град	ских	оп	шти	на.“6)	Та	ко	ђе,	гра	до	ви	про	ме	ном	ста	ту	та	мо	гу	уки-
да	ти	или	ме	ња	ти	град	ске	оп	шти	не.	Са	мим	тим	што	не	ма	ју	за	га	ран-
то	ван	ста	тус	у	ви	шим	прав	ним	ак	ти	ма	од	ста	ту	та	гра	да	ни	ти	из	вор-
не	над	ле	жно	сти	ја	сно	је	да	не	по	сто	ји	ауто	но	ми	ја	град	ских	оп	шти-

2)	 Ann	 Bow	man,	 Ric	hard	Ke	ar	ney,	 State and Local Government,	 Cen	ga	ge	 Le	ar	ning,	Wad-
sworth,	2010,	p.	22.

3)	 Сте	ван	Ли	лић,	„Прав	на	др	жа	ва,	јав	не	слу	жбе	и	ло	кал	на	са	мо	у	пра	ва“,	у:	Локалнадемо
кратија:стањеиперспективе	(ур.	Да	мја	но	вић,	Ми	јат),	Маг	на	аген	да,	Бе	о	град,	2002,	
стр.	195.

4)	 Бо	го	љуб	Ми	ло	са	вље	вић,	Је	ле	на	Је	ри	нић,	Надлежностијединицалокалнесамоуправе
уСрбији:Анализаправногоквира,	Про	грам	по	др	шке	оп	шти	на	ма	 IPA	2007,	Бе	о	град,	
2012,	стр.	9.

5)	 Устав	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је,	Сл.гласникРС,	бр.	98/2006,	чл.	189,	ст.	4.
6)	 Бо	го	љуб	Ми	ло	са	вље	вић,	Је	ле	на	Је	ри	нић,	исто,	стр.	38.
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на,	што	ства	ра	про	бле	ме	у	функ	ци	о	ни	са	њу		с	об	зи	ром	на	њи	хо	ву	
ве	ли	чи	ну	 и	 број	 ста	нов	ни	ка’’	 Са	 дру	ге	 стра	не,	 град	ске	 оп	шти	не	
у	гра	ду	Бе	о	гра	ду	 је	су	и	по	ли	тич	ки	де	цен	тра	ли	зо	ва	не	 јер	по	сто	је	
по	ли	тич	ки	из	бо	ри	за	кон	сти	ту	и	са	ње	ин	сти	ту	ци	ја	град	ских	оп	шти-
на.	По	је	ди	ни	 ауто	ри	 сма	тра	ју	 да	 по	сто	ја	ње	 из	бо	ра	 чи	ни	 град	ске	
оп	шти	не	је	ди	ни	ца	ма	ло	кал	них	са	мо	у	пра	ва	иако	не	ма	ју	та	кав	прав-
ни	ста	тус,	па	та	ко	Сне	жа	на	Ђор	ђе	вић	твр	ди:	„Чи	ном	из	бо	ра,	ко	јим	
гра	ђа	ни	би	ра	ју	сво	је	ор	га	не	вла	сти	на	од	ре	ђе	ној	те	ри	то	ри	ји,	та	је-
ди	ни	ца	до	би	ја	ста	тус	ло	кал	не	са	мо	у	пра	ве.“7)

По	сто	ја	ње	ова	ко	де	фи	ни	са	них	град	ских	оп	шти	на	отва	ра	низ	
пи	та	ња,	пре	све	га	функ	ци	о	нал	но	сти	ова	кве	те	ри	то	ри	јал	не	ор	га	ни-
за	ци	је	др	жа	ве	у	ко	јој	гра	до	ви	(пре	ко	100.000	ста	нов	ни	ка)	и	по	себ-
но	град	Бе	о	град	(пре	ко	1.500	000	ста	нов	ни	ка)	има	ју	тек	не	ко	ли	ко	
при	до	дат	них	над	ле	жно	сти	у	од	но	су	на	оп	шти	не	ко	је	чи	не	те	ри	то-
ри	ју	са	пре	ко	10.000	ста	нов	ни	ка.	По	се	бан	про	блем	је	су	и	град	ске	
оп	шти	не	у	Бе	о	гра	ду	ко	је	у	ве	ли	ком	бро	ју	има	ју	ви	ше	од	100.000	
ста	нов	ни	ка,	а	не	ма	ју	ста	тус	ЈЛС,	док	не	ке	оп	шти	не	у	Ср	би	ји	са	тек	
10.000	ста	нов	ни	ка	има	ју.	

По	сто	је	две	гру	пе	ар	гу	ме	на	та	ко	ји	су	по	ве	за	ни	са	прин	ци	пи-
ма	де	цен	тра	ли	за	ци	је.	Пр	ва	гру	па	ар	гу	ме	на	та	се	ти	че	де	цен	тра	ли-
за	ци	је	по	сло	ва(гра	да	Бе	о	гра	да),	а	дру	га	гру	па	ар	гу	ме	на	та	ко	ја	се	
по	зи	ва	на	де	мо	кра	тич	ност,	од	но	сноде	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	
и	по	тре	бу	по	ли	тич	ке	пред	ста	вље	но	сти	 гра	ђа	на	кроз	ин	сти	ту	ци	је	
град	ских	оп	шти	на,	због	ве	ли	ког	бро	ја	ста	нов	ни	ка	у	ових	17	те	ри-
то	ри	јал	них	 је	ди	ни	ца	 у	 глав	ном	 гра	ду.	Ове	 две	 гру	пе	 ар	гу	ме	на	та	
су	ме	ђу	соб	но	по	ве	за	не	јер	је	де	цен	тра	ли	за	ци	ја8)	део	кон	цеп	та	до
брогвладања	ко	ји	прет	по	ста	вља	спу	шта	ње	ни	воа	вла	да	ња,	од	но-
сно	 пре	пу	шта	ње	 над	ле	жно	сти	 и	 ре	сур	са	 ни	жим	ни	во	и	ма	 вла	сти	
не	би	ли	се	гра	ђа	ни	ма	при	бли	жи	ла	власт.9)	Сма	тра	се	да	„де	цен-
тра	ли	за	ци	ја	под	ра	зу	ме	ва	пре	нос	мо	ћи,	од	го	вор	но	сти	и	фи	нан	си	ја	
од	цен	трал	не	вла	де	ка	под	на	ци	о	нал	ним	ни	во	и	ма	вла	сти.“10)	Де	цен-

7)	 Сне	жа	на	Ђор	ђе	вић,	„Ор	га	ни	за	ци	ја,	ни	вои	вла	сти	и	над	ле	жно	сти	-	ком	па	ра	тив	на	ис	ку-
ства“,	у:	Београд:демократскаметропола	(ур.	Па	вло	вић,	Ву	ка	шин;	Ор	ло	вић,	Сла	ви-
ша),	Цен	тар	за	де	мо	кра	ти	ју	Фа	кул	те	та	по	ли	тич	ких	на	у	ка,	Бе	о	град,	2009,	стр.	145.

8)	 Пи	та	ње	функ	ци	о	нал	но	сти	и	оправ	да	но	сти	ова	квог	ви	да	де	цен	тра	ли	за	ци	је	по	сло	ва	гра-
да	Бе	о	гра	да	ни	су	те	ма	овог	ис	тра	жи	ва	ња	већ	ће	фо	кус	би	ти	на	гру	пи	ар	гу	ме	на	та	ко	ји	
се	 ба	ви	по	ли	тич	ком	пред	ста	вље	но	сти	 гра	ђа	на	на	ни	воу	 град	ских	оп	шти	на,	 од	но	сно	
де	цен	тра	ли	за	ци	јом	од	лу	чи	ва	ња.

9)	 Ви	де	ти	ви	ше:	Che	e	ma	Shab	bir,	BuildingDemocraticInstitutions:GovernanceReformin
DevelopingCountries,	Ku	ma	rian	Press,	Blo	om	fi	eld,	2005,	p.	5.

10)	 Gor	dan	 Craw	ford,	 Chri	stof	 Hart	mann,	 „In	tro	duc	tion:	 De	cen	tra	li	sa	tion	 as	 a	 Pat	hway	 out	
of	 Po	verty	 and	Con	flict?“,	 in:	Decentralisation inAfrica:APathway out ofPoverty and



стр: 97-116.
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тра	ли	за	ци	ја	ипак	не	пред	ста	вља	са	мо	спу	шта	ње	над	ле	жно	сти	са	
др	жав	ног	на	ни	же	ни	вое,	већ	пред	ста	вља	и	пре	но	ше	ње	са	јед	ног	
ни	жег	ни	воа	као	што	је	округ	или	град	на	ни	вое	ис	под	њих.	У	на-
шем	слу	ча	ју	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	гра	да	Бе	о	гра	да	би	тре	ба	ло	да	пред-
ста	вља	пре	но	ше	ње	над	ле	жно	сти	са	гра	да	на	град	ске	оп	шти	не,	а	у	
скла	ду	са	тим	и	де	мо	крат	ско	од	лу	чи	ва	ње	гра	ђа	на	о	тим	над	ле	жно-
сти	ма	и	по	сло	ви	ма	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на.	

Уко	ли	ко	у	 ана	ли	зу	узме	мо	са	мо	де	цен	тра	ли	за	ци	ју	од	лу	чи	ва-
ња,	 са	 ни	воа	 гра	да	 на	 град	ске	 оп	шти	не,	 ти	ме	што	 је	 власт	 (вла-
да	ње	на	ни	воу	град	ске	оп	шти	не/оп	штин	ску	власт)	бли	же	на	ро	ду,	
де	цен	тра	ли	за	ци	ја	би	тре	ба	ло	да	про	ши	ри	гра	ђан	ске	мо	гућ	но	сти	за	
јав	но	де	ба	то	ва	ње,	раз	ма	тра	ње	и	уче	шће	у	про	це	су	до	но	ше	ња	од-
лу	ка	јер	се	гра	ђа	ни	са	да	пи	та	ју	о	те	ма	ма	ко	је	су	близукуће	и	да	ју	
сми	сао	гра	ђан	ском	пра	ву	на	из	бор,	али	и	од	го	вор	ност	за	по	ли	тич	ке	
про	це	се.	Ло	кал	ни	из	бо	ри	за	ло	кал	ну	вла	ду	(скуп	шти	ну	град	ске	оп-
шти	не)	са	ши	ро	ким	кру	гом	овла	шће	ња	зна	чи	ве	ћу	од	го	вор	ност	за	
иза	бра	не	и	бо	љу	пред	ста	вље	ност	и	за	сту	пље	ност	гра	ђа	на.11)	Пар-
ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на	је	од	кључ	не	ва	жно	сти	за	ло	кал	ну	са	мо	у	пра	ву,	
а	по	себ	но	за	ње	не	нај	ни	же	ни	вое.	

Иако	 град	ске	оп	шти	не	ни	су	 ЈЛС	пре	ма	ва	же	ћим	про	пи	си	ма,	
са	мо	по	сто	ја	ње	из	бо	ра	и	 гра	ђан	ске	пред	ста	вље	но	сти	би	тре	ба	ло	
да	омо	гу	ћи	гра	ђан	ску	пар	ти	ци	па	ци	ју,	од	но	сно	укљу	чи	ва	ње	и	по-
ку	шај	ути	ца	ја	на	до	но	ше	ње	од	лу	ка	обич	них	чла	но	ва	по	ли	тич	ке	за-
јед	ни	це	(град	ске	оп	шти	не).	„Сва	ка	ко	да	је	гла	са	ње	нај	че	шћи	об	лик	
пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на,	за	мно	ге	од	њих	је	то	ствар	и	гра	ђан	ске	од-
го	вор	но	сти,	од	но	сно	кључ	ни	аспект	гра	ђан	ства	–	пра	во	гла	са,	од-
но	сно	мо	гућ	ност	да	се	иза	ђе	на	из	бо	ре	и	да	се	иза	бе	ру	функ	ци	о	не-
ри	ко	ји	ће	да	вла	да	ју.	На	рав	но,	по	сто	је	и	дру	ге	ме	то	де	уче	шћа.“12) 
Ис	пи	та	ће	мо	и	ка	кав	је	оквир	из	бо	ра	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	и	
ко	је	су	мо	гућ	но	сти	дру	гих	об	ли	ка	пар	ти	ци	па	ци	је.

Кључ	ни	за	да	так	овог	ра	да	је	сте	да	кроз	ем	пи	риј	ско	ис	тра	жи-
ва	ње	до	ка	же	хи	по	те	зу	да	не	по	сто	ји	функ	ци	о	нал	на	де	цен	тра	ли	за-
ци	ја	од	лу	чи	ва	ња,	од	но	сно,	по	ли	тич	ка	пред	ста	вље	ност	гра	ђа	на	на	
ни	воу	град	ских	оп	шти	на.	Не	по	сто	ји	ве	за	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	њи	хо-

Conflict?(eds.)	Craw	ford,	Gor	don;	Hart	mann,	Chri	stof,	Am	ster	dam		Uni	ver	sity		Press,	Am-
ster	dam,	2008,	p.	7.

11)	 Ви	де	ти	ви	ше:	Anir	ban	Pal,	PlanningfromtheBottomUp:DemocraticDecentralisationin
Action,	Delft	Uni	ver	sity	Press,	Am	ster	dam,	2008,	p.	24.

12)	 Ann	Bow	man,	Ric	hard	Ke	ar	ney,	ibid,	p.	81.
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вих	 пред	став	ни	ка,	 гра	ђа	ни	 не	 уче	ству	ју	 у	 до	но	ше	њу	 од	лу	ка	 ни-
ти	су	упу	ће	ни	у	од	лу	ке	сво	јих	град	ских	оп	шти	на,	а	по	сто	ји	ви	сок	
сте	пен	не	за	до	вољ	ства	по	во	дом	ра	да	гра	ђан	ских	пред	став	ни	ка	на	
нај	ни	жем	ни	воу	(град	ске	оп	шти	не),	сла	ба	пар	ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на	
ко	ја	се	огле	да	кроз	из	бор	ну	пар	ти	ци	па	ци	ју,	али	и	од	су	ство	дру	гих	
ме	то	да	пар	ти	ци	па	ци	је,	а	све	то	би	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	
на	ни	во	град	ских	оп	шти	на	тре	ба	ло	да	до	не	се.

2.МЕТОДОЛОГИЈАИСТРАЖИВАЊА

Ис	тра	жи	ва	ње	ко	је	 је	за	циљ	има	ло	упо	зна	ва	ње	са	ста	во	ви	ма	
гра	ђа	на	 о	 по	ли	тич	ким	пред	став	ни	ци	ма	и	функ	ци	о	не	ри	ма	на	 ни-
воу	град	ских	оп	шти	на	спро	ве	де	но	 је	у	пе	ри	о	ду	од	20.	апри	ла	до	
10.	ма	ја	2014.	го	ди	не.	Ис	тра	жи	ва	ње	је	спро	ве	де	но	ме	ђу	пу	но	лет-
ним	гра	ђа	ни	ма	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је	у	Бе	о	гра	ду.	На	осно	ву	по	да	та	ка	
Ре	пу	блич	ког	за	во	да	за	ста	ти	сти	ку	број	ста	нов	ни	ка	гра	да	Бе	о	гра	да	
из	но	си	1.639.121.13)	Пре	ма	по	да	ци	ма	Ре	пу	блич	ке	из	бор	не	ко	ми	си	је	
од	укуп	ног	бро	ја	ста	нов	ни	ка	гра	да	Бе	о	гра	да	1.444.296	има	пра	во	
гла	са.14)	Укуп	но	 је	ис	пи	та	но	739	ис	пи	та	ни	ка,	 та	ко	да	95%	ста	ти-
стич	ки	ин	тер	вал	по	ве	ре	ња	за	по	ја	ве	са	ин	ци	ден	цом	од	50%	из	но	си	
+	/-	3.6.	Тип	узор	ка	је	слу	чај	ни,	стра	ти	фи	ко	ва	ни.	Стра	ти	фи	ка	ци	ја	
узор	ка	је	ра	ђе	на	на	осно	ву	ста	ро	сти	и	оп	шти	ни	ста	но	ва	ња.
Опис	узор	ка	на	осно	ву	ста	ро	сти:

До	30	го	ди	на 270	ис	пи	та	ни	ка

Из	ме	ђу	30	и	50	го	ди	на 251	ис	пи	та	ни	ка

Пре	ко	50	го	ди	на 211	ис	пи	та	ни	ка
Та	бе	ла	1.	Ста	ро	сне	гру	пе

Ис	тра	жи	ва	ње	је	спро	ве	де	но	у	12	бе	о	град	ских	оп	шти	на:	Сав-
ски	ве	нац,	Ста	ри	град,	Вра	чар,	Зве	зда	ра,	Во	ждо	вац,	Но	ви	Бе	о	град,	
Па	ли	лу	ла,	 Зе	мун,	 Ра	ко	ви	ца,	 Чу	ка	ри	ца,	 Со	пот	 и	 Обре	но	вац.	 Оп-
шти	не	смо	гру	пи	са	ли	у	три	стра	те	на	осно	ву	кри	те	ри	ју	ма	бли	зи	не	
у	од	но	су	на	цен	тар	гра	да.	

Опис	узор	ка	на	осно	ву	ло	ка	ци	је	оп	шти	не:

13)	 Ре	пу	блич	ки	за	вод	за	ста	ти	сти	ку,	Попис2011,	http://me	dia.po	pis2011.stat.rs/2011/pr	vi_re-
zul	ta	ti.pdf	(при	сту	пље	но	12.07.2014.)

14)	 Слу	жбе	ни	лист	гра	да	Бе	о	гра	да:	Одлукаообјављивањуукупногбројабирачауграду
Београду,	 http://www.sllist	be	o	grad.rs/pdf/2004/22-2004.pdf#vi	ew=Fit&pa	ge=1	 (при	сту-
пље	но	12.07.2014.)
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Стра	та	1:	Вра	чар,	Зве	зда	ра,	Па	ли	лу	ла,	
Сав	ски	ве	нац,	Ста	ри	град	

	272	ис	пи	та	ни	ка

Стра	та	2:	Чу	ка	ри	ца,	Ра	ко	ви	ца,	Но	ви	
Бе	о	град,	Зе	мун,	Во	ждо	вац	

	382	ис	пи	та	ни	ка

Стра	та	3:	Обре	но	вац,	Со	пот	 		85	ис	пи	та	ни	ка
Та	бе	ла	2.	Број	ис	пи	та	ни	ка	по	стра	та	ма

Та	чан	број	ис	пи	та	ни	ка	по	град	ским	оп	шти	на	ма	мо	же	те	ви	де	ти	
у	та	бе	ли	ис	под:

Број Про	це	нат
Сав	ски	ве	нац 60 8,1
Ста	ри	град 66 10,3
Вра	чар 54 7,3
Зве	зда	ра 58 7,8
Во	ждо	вац

Но	ви	Бе	о	град
Па	ли	лу	ла
Зе	мун

Ра	ко	ви	ца
Чу	ка	ри	ца
Со	пот

Обреновац

134
85
24
59
60
44
25
60

18,1
11,5
3,2
8,0
8,1
6,0
3,4
8,1

Та	бе	ла	3.	Број	ис	пи	та	ни	ка	по	град	ским	оп	шти	на	ма

Пол	на	стра	ти	фи	ка	ци	ја	по	ка	зу	је	да	је	у	узор	ку	би	ло	51,7%	ис-
пи	та	ни	ка	и	48,3%	ис	пи	та	ни	ца.	Што	се	ти	че	обра	зо	ва	ња	у	узор	ку	
смо	има	ли	6%	ис	пи	та	ни	ка	са	основ	ном	шко	лом,	43,5%	ис	пи	та	ни	ка	
са	за	вр	ше	ном	сред	њом	шко	лом,	19,7%	ис	пи	та	ни	ка	са	ви	шом	шко-
лом	и	30,8%	ис	пи	та	ни	ка	са	фа	кул	тет	ским	обра	зо	ва	њем.	Ка	да	је	реч	
о	за	по	сле	њу,	у	 јав	ном	сек	то	ру	ра	ди	20,5%	ис	пи	та	ни	ка,	у	при	ват-
ном	сек	то	ру	33%,	сту	де	на	та	17%,	не	за	по	сле	них	13,5%	и	пен	зи	о-
не	ра	 16%.	Ме	сеч	на	при	ма	ња	на	ших	ис	пи	та	ни	ка	по	де	ли	ли	 смо	у	
три	ка	те	го	ри	је:	до	40.000	ди	на	ра	(59,5%),	из	ме	ђу	40.000	и	80.000	
ди	на	ра	(33,5%)	и	пре	ко	80.000	ди	на	ра	(7%).

Ис	тра	жи	ва	ње	је	спро	ве	де	но	ан	кет	ним	ис	пи	ти	ва	њем	на	осно	ву	
упит	ни	ка	ко	ји	је	са	др	жао	три	гру	пе	пи	та	ња.	Пи	та	ња	из	пр	ве	гру	пе	
од	но	си	ла	су	се	на	оп	ште	со	цио-де	мо	граф	ске	ка	рак	те	ри	сти	ке	ис	пи-
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та	ни	ка.	Пи	та	ња	из	дру	гог	де	ла	су	се	од	но	си	ла	на	ин	фор	ми	са	ност	
и	укљу	че	ност	гра	ђа	на	у	по	ли	тич	ка	де	ша	ва	ња	на	ло	ка	лу.	Пи	та	ња	
из	тре	ће	гру	пе	од	но	си	ла	су	се	на	ста	во	ве	гра	ђа	на	о	ра	ду	ло	кал	них	
по	ли	тич	ких	функ	ци	о	не	ра.

У	ана	ли	зи	до	би	је	них	по	да	та	ка	вр	ше	на	је	постстра	ти	фи	ка	ци	ја	
по	по	лу,	ста	ро	сном	до	бу	и	ни	воу	обра	зо	ва	ња.	У	ана	ли	зи	су	ко	ри-
шће	не	кла	сич	не	де	скрип	тив	не	ана	ли	зе	(фре	квен	ци	је	и	укр	шта	ња),	
за	тим	те	сто	ви	ко	ре	ла	ци	је,	т-те	сто	ви	не	за	ви	сних	узо	ра	ка	и	те	сто	ви	
ана	ли	зе	ва	ри	јан	си.	

3.РЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА

Циљ	ис	тра	жи	ва	ња	 је	 био	 да	 са	зна	мо	 ко	јим	 се	мо	ти	ви	ма	 во-
де	би	ра	чи	при	из	бо	ру	пред	став	ни	ка	на	из	бо	ри	ма	 за	од	бор	ни	ке	у	
град	ским	оп	шти	на	ма,	ко	ли	ко	је	гра	ђа	ни	ма	ва	жно	ка	ква	ће	би	ти	оп-
штин	ска	власт,	ко	ли	ко	су	упо	зна	ти	са	мо	гућ	но	сти	ма	кон	тро	ле,	да	
ли	зна	ју	ко	су	им	пред	став	ни	ци,	да	ли	има	ју	по	ве	ре	ња	у	њих,	да	ли	
ми	сле	да	по	сто	ји	ути	цај	ре	пу	блич	ке	на	град	ску	и	оп	штин	ску	власт,	
да	ли	се	ин	фор	ми	шу	и	да	ли	про	ве	ра	ва	ју	рад	сво	је	град	ске	оп	шти-
не	са	ци	љем	да	ре	зул	та	ти	ма	по	твр	ди	мо	по	ста	вље	ну	хи	по	те	зу	о	не-
функ	ци	о	нал	ној	де	цен	тра	ли	за	ци	ји	од	лу	чи	ва	ња.

Од	укуп	ног	бро	ја	ис	пи	та	ни	ка	19,9%	ис	пи	та	ни	ка	учла	ње	но	је	у	
не	ку	по	ли	тич	ку	пар	ти	ју,	док	80,1%	ис	пи	та	ни	ка	ни	је.	Овај	по	да	так	
нам	је	од	зна	ча	ја	јер	се	у	кла	си	фи	ка	ци	ји	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	
члан	ство	у	по	ли	тич	ким	пар	ти	ја	ма	на	ла	зи	на	ви	шем	ступ	њу	пар-
ти	ци	па	ци	је	(ак	ти	ви	стич	ко	је	згро	и	по	ли	тич	ки	ан	га	жо	ва	но	ста	нов-
ни	штво)	и	прет	по	ста	вља	мо15)	да	је	њи	хо	ва	упу	ће	ност	у	по	ли	тич	ка	
де	ша	ва	ња	на	ви	шем	ни	воу	од	по	вре	ме	них	пар	ти	ци	па	на	та	и	по	ли-
тич	ки	па	сив	ног	и	апо	ли	тич	ног	ста	нов	ни	шта.16) 

Оно	што	је	бит	но	за	кон	текст	ис	тра	жи	ва	ња	је	сте	да	ли	ис	пи	та-
ни	ци	ре	дов	но	из	ла	зе	на	из	бо	ре.	На	пи	та	ње	да	ли	ре	дов	но	гла	са	те	
по	зи	тив	но	је	од	го	во	ри	ло	60,5%	ис	пи	та	ни	ка,		не	га	тив	но	је	од	го	во-
ри	ло	са	мо	12,9%	ис	пи	та	ни	ка,	док	је	пре	о	ста	лих	26,7%	ис	пи	та	ни	ка	
од	го	во	ри	ло	да	по	не	кад	из	ла	зи	на	из	бо	ре.	Овај	по	да	так	нам	го	во	ри	

15)	 Прет	по	став	ку	до	ка	зу	је	мо	укр	шта	њем	по	да	та	ка	из	ис	тра	жи	ва	ња	ко	ја	нам	го	во	ре	да	чла-
но	ви	пар	ти	је	има	ју	сред	њу	вред	ност	од	го	во	ра	на	пи	та	ње	ко	ли	ко	пра	те	по	ли	тич	ка	де	ша-
ва	ња	3,95	(1-5)	на	су	прот	оних	ко	ји	ни	су	чла	но	ви	пар	ти	је	ко	ји	има	ју	сред	њу	вред	ност	
2,93	(1-5)

16)	 Ви	де	ти	ти	по	ло	ги	ју	по	ли	тич	ке	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на	у:	Зо	ран	Сто	јиљ	ко	вић,	Партиј
скисистемСрбије,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2008,	стр.	320.
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да	 су	ис	пи	та	ни	ци	по	ли	тич	ки	пар	ти	ци	пан	ти	у	 ве	ли	ком	бро	ју,	 као	
и	по	вре	ме	ни	по	ли	тич	ки	пар	ти	ци	пан	ти	што	ре	зул	та	ти	ма	да	је	 још	
ве	ћу	 ре	ле	вант	ност.	 Јед	но	 од	 бит	них	пи	та	ња	 је	сте	 ко	ли	ко	 су	 гра-
ђа	ни	за	ин	те	ре	со	ва	ни	за	раз	ли	чи	те	ни	вое	вла	сти.	Има	ју	ћи	у	ви	ду	
зна	чај	нај	ни	жег	ни	воа	вла	сти	за	гра	ђа	не,	те	о	риј	ски	гле	да	но	оче	ки-
ва	но	је	да	су	гра	ђа	ни	нај	за	ин	те	ре	со	ва	ни	ји	за	ни	во	од	лу	чи	ва	ња	ко	ји	
им	је	нај	бли	жи,	за	ни	во	град	ских	оп	шти	на.	Ме	ђу	тим,	ре	зул	та	ти	су	
дру	га	чи	ји.	Од	од	го	во	ра	на	по	ну	ђе	не	оп	ци	је17)	смо	до	би	ли	сле	де	ће	
ре	зул	та	те.	Про	сеч	на	за	ин	те	ре	со	ва	ност	ис	пи	та	них	гра	ђа	на	за	ре	пу-
блич	ку	 по	ли	ти	ку	 из	но	си	 3,39;	 за	 град	ску	 3,17;	 а	 за	 по	ли	ти	ку	 на	
ни	воу	град	ских	оп	шти	на	тек	3,	што	зна	чи	да	су	гра	ђа	ни	за	ни	во	
град	ских	оп	шти	на	нај	ма	ње	за	ин	те	ре	со	ва	ни.

Јед	но	од	бит	них	пи	та	ња	оства	ри	ва	ња	ло	кал	не	де	мо	кра	ти	је	је-
сте	тран	спа	рент	ност	и	до	ступ	ност	свих	ин	фор	ма	ци	ја	о	ра	ду	и	ре-
зул	та	ти	ма	град	ских	оп	шти	на.	На	пи	та	ње	да	ли	ми	сли	те	су	до	ступ-
не	ин	фор	ма	ци	је	о	ра	ду	град	ских	оп	шти	на,	тек	10,8%	ис	пи	та	ни	ка	је	
од	го	во	ри	ло	по	тврд	но,	52,4%		ис	пи	та	ни	ка	сма	тра	да	ни	су	до	ступ	не	
ин	фор	ма	ци	је,	док	је	36,8%	ис	пи	та	ни	ка	од	го	во	ри	ло	да	су	ин	фор	ма-
ци	је	де	ли	мич	но	до	ступ	не.

У	на	ред	ном	де	лу	ће	мо	из	не	ти	ре	зул	та	те	не	ко	ли	ко	кључ	них	на-
ла	за	до	ко	јих	смо	до	шли	у	овом	ис	тра	жи	ва	њу,	а	ти	чу	се	пред	став-
ни	ка	 гра	ђа	на	 у	 град	ским	 оп	шти	на	ма,	 мо	ти	ви	ма	 на	 осно	ву	 ко	јих	
гра	ђа	ни	гла	са	ју	и	њи	хо	вом	ин	фор	ми	са	но	шћу.	На	пи	та	ње	да	ли	зна-
ју	ко	су	по	ли	тич	ки	пред	став	ни	ци	у	град	ској	оп	шти	ни,	чак	53,3%	
ис	пи	та	ни	ка	 је	 од	го	во	ри	ло	да	не	 зна,	 а	 46,3%	ис	пи	та	ни	ка	да	 зна.	
По	себ	но	је	ва	жно	ис	та	ћи	још	не	ко	ли	ко	по	да	та	ка	ко	ји	су	у	ве	зи	са	
пред	ста	вље	но	шћу.	За	ни	мљив	 је	по	да	так	да	од	53,3%	ис	пи	та	ни	ка	
ко	ји	 су	 од	го	во	ри	ли	 да	 не	 зна	ју	 ко	 су	 им	 по	ли	тич	ки	 пред	став	ни-
ци,	њих	81,8%	ре	дов	но	или	по	вре	ме	но	гла	са.	Што	нас	до	во	ди	до	
за	кључ	ка	да	мо	ти	ви	гла	са	ња	ипак	ни	су	ве	за	ни	за	по	ли	ти	ку	на	ни-
воу	град	ских	оп	шти	на.	Ка	ко	би	смо	до	би	ли	од	го	вор,	по	ста	ви	ли	смо	
кон	трол	но	пи	та	ње	о	мо	ти	ви	ма	гла	са	ња	на	ших	ис	пи	та	ни	ка.	

На	 пи	та	ње	 че	му	 да	ју	 пред	ност	 ка	да	 гла	са	ју	 на	 из	бо	ри	ма	 за	
од	бор	ни	ке	град	ске	оп	шти	не,	ис	пи	та	ни	ци	ве	ћин	ски	да	ју	пред	ност	
про	гра	му	пар	ти	је	–	50,9%,	за	тим	ли	де	ру	пар	ти	је	–	34,1%	и	на	кра-
ју	ло	кал	ном	ли	де	ру	–	15%.	Ови	ре	зул	та	ти	да	ју	јед	но	став	ну	сли	ку	
да	гра	ђа	ни	на	из	бо	ри	ма	за	од	бор	ни	ке	град	ских	оп	шти	на	гла	са	ју	на	

17)	 1	–	Уоп	ште	ни	сам	за	ин	те	ре	со	ван;	2	–	Ни	сам	за	ин	те	ре	со	ван;	3	–	И	је	сам	и	ни	сам;	4	-	За-
ин	те	ре	со	ван	сам;	5	-	Ве	о	ма	сам	за	ин	те	ре	со	ван
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осно	ву	пар	тиј	ских	про	гра	ма	и	њи	хо	вих	ли	де	ра,	од	но	сно	на	осно	ву	
оп	штих	ре	пу	блич	ких	те	ма,	по	ру	ка	и	ли	де	ра.	Гра	ђа	ни	су	пи	та	ни	и	
да	ли	им	сме	та	што	се	лич	но	сти	ли	де	ра	пар	ти	ја	ко	ри	сти	у	кам	па	њи	
на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	и	њих	39,8%	је	од	го	во	ри	ло	да	им	сме-
та,	оних	са	од	го	во	ром	не	сме	та	је	би	ло	26,2%,	а	34,1%	ис	пи	та	ни	ка	
је	ре	кло	да	не	обра	ћа	па	жњу.	Јед	но	од	нај	ва	жни	јих	пи	та	ња	би	ло	је	
да	гра	ђа	ни	оце	не	ко	ли	ко	ре	пу	блич	ке	вла	сти	ути	чу	на	власт	град-
ске	оп	шти	не	на	ска	ли	од	1	(не	ути	че	уоп	ште)	до	5	(	ве	о	ма	ути	че)	и	
про	сеч	на	вред	ност	од	го	во	ра	је	3,71,	а	про	це	нат	оних	ко	ји	ми	сле	да	
ути	че	(вред	но	сти	4	и	5	на	ска	ли)	је	84,9%	ис	пи	та	ни	ка.

Још	јед	но	пи	та	ње	ко	је	је	по	ста	вље	но	ис	пи	та	ни	ци	ма,	а	ко	је	је	
тре	ба	ло	да	нас	упу	ти	у	ста	ње	ло	кал	не	пред	ста	вље	но	сти	је	сте	пи-
та	ње	да	ли	су	гра	ђа	ни	упо	зна	ти	са	про	ме	ном	пар	ти	ја	у	скуп	шти	ни	
град	ске	оп	шти	не.	Да	је	упо	зна	то	са	про	ме	на	ма	од	го	во	ри	ло	је	29,4%	
ис	пи	та	ни	ка,	да	је	де	ли	мич	но	упо	зна	то	29,2%	ис	пи	та	ни	ка,	а	да	ни	је	
упо	зна	то	са	про	ме	на	ма	је	од	го	во	ри	ло	чак	41,4%	ис	пи	та	ни	ка.	

Сле	де	ћа	гру	па	пи	та	ња	се	од	но	си	на	по	ве	ре	ње	и	кон	тро	лу	ло-
кал	них	 пред	став	ни	ка	 вла	сти.	 По	ве	ре	ње	 у	 ло	кал	не	 пред	став	ни	ке	
има	 тек	 25,5%	ис	пи	та	ни	ка.	Не	што	 ве	ће	 по	ве	ре	ње	 у	 про	цен	ту	ал-
ном	ис	ка	зу	има	ју	ис	пи	та	ни	ци	ко	ји	ре	дов	но	из	ла	зе	на	из	бо	ре,	њих	
31,2%	има	по	ве	ре	ња,	док	од	ис	пи	та	ни	ка	ко	ји	не	из	ла	зе	на	из	бо	ре	
тек	12,6%	има	по	ве	ре	ње.	За	ни	мљи	во	је	укр	сти	ти	од	го	во	ре	о	по	ве-
ре	њу	у	по	ли	ти	ча	ре	са	од	го	во	ри	ма	на	пи	та	ње	че	му	ис	пи	та	ни	ци	да	ју	
пред	ност	при	ли	ком	гла	са	ња.	Од	оних	ко	ји	да	ју	пред	ност	про	гра	му	
пар	ти	је	(ко	јих	је	нај	ви	ше	–	50,8%)	тек	19%	има	по	ве	ре	ње	и	пред-
став	ни	ке	на	ни	воу	 град	ских	оп	шти	на.	Про	це	нат	 оних	 ко	ји	пред-
ност	 да	ју	 ли	де	ру	 пар	ти	је	 (34,1%),	 а	 има	ју	 по	ве	ре	ње	 из	но	си	 око	
30%,	док	нај	ве	ћи	сте	пен	по	ве	ре	ња	по	сто	ји	код	оних	ко	јих	гла	са	ју	
за	ло	кал	не	ли	де	ре	(њих	је	око	15,1%),	чак	40%	њих	има	по	ве	ре	ње	
у	ло	кал	не	пред	став	ни	ке.	Ка	да	се	ра	ди	о	про	ве	ри	ра	да	 тек	15,6%	
ис	пи	та	ни	ка	 је	про	ве	ра	ва	ло	ре	зул	та	те	и	 рад	 сво	јих	пред	став	ни	ка.	
По	себ	но	 је	 за	бри	ња	ва	ју	ће	ка	да	се	ра	ди	о	по	ли	тич	кој	пар	ти	ци	па-
ци	ји	 јер	 су	 ре	зул	та	ти	 по	во	дом	 за	ин	те	ре	со	ва	но	сти	 ис	пи	та	ни	ка	 за	
уче	ство	ва	њем	у	ло	кал	ној	вла	сти	та	кви	да	је	тек	24,6%	ис	пи	та	ни	ка	
за	ин	те	ре	со	ва	но,	као	и	по	зна	ва	ње	над	ле	жно	сти	град	ских	оп	шти	на	
ко	је	по	зна	је	тек	не	што	ви	ше	од	по	ло	ви	не	ис	пи	та	ни	ка	–	50,7%.
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4.ШТАНАМГОВОРЕРЕЗУЛТАТИИСТРАЖИВАЊА?

На	кон	што	смо	пред	ста	ви	ли	нај	ва	жни	је	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва-
ња,	у	овом	по	гла	вљу	пред	ста	вље	не	ре	зул	та	те	до	во	ди	мо	у	ве	зу	са	
по	ла	зном	хи	по	те	зом	ко	ја	про	бле	ма	ти	зу	је	функ	ци	о	нал	ност	и	учин-
ко	ви	тост	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	на	ни	воу	град	ских	оп	шти-
на	у	Бе	о	гра	ду.	Де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	у	Бе	о	гра	ду	би	тре-
ба	ло	да	до	ве	де	до	три	су	штин	ске	ства	ри,	а	то	су	1)	пар	ти	ци	па	ци	ја	
гра	ђа	на	у	сво	јим	град	ским	оп	шти	на	ма;	2)	пред	ста	вље	ност	гра	ђа	на	
у	ин	сти	ту	ци	ја	ма	град	ских	оп	шти	на;	и	3)	по	ве	ре	ње	у	пред	став	ни-
ке	и	гра	ђан	ска	кон	тро	ла	ра	да.	Ова	три	прин	ци	па	(пар	ти	ци	па	ци	ја,	
пред	ста	вље	ност	и	по	ве	ре	ње	и	кон	тро	ла)	су	су	шти	на	де	мо	кра	ти	је	
на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	и	они	су	је	дан	од	два	раз	ло	га	де	цен	тра-
ли	за	ци	је	у	гра	ду	Бе	о	гра	ду.	Упра	во	кроз	укр	шта	ње	ових	прин	ци	па	
и	ре	зул	та	та	ис	тра	жи	ва	ња	до	ка	зу	је	мо	да	си	стем	град	ских	оп	шти	на	
не	вр	ши	је	дан	од	два	кључ	на	за	да	та	ка,	а	то	је	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од-
лу	чи	ва	ња.

4.1.ПАРТИЦИПАЦИЈА

„Нај	че	шће,	 ре	фор	ме	 у	 обла	сти	ма	 ло	кал	не	 са	мо	у	пра	ве	 и	ши-
ре,	де	цен	тра	ли	за	ци	је	се	спро	во	де	да	би	се	оства	ри	ли	од	ре	ђе	ни	ци-
ље	ви,	у	не	ким	слу	ча	је	ви	ма	по	ли	тич	ки,	не	где	еко	ном	ски,	док	се	у	
са	вре	ме	ним	 дру	штви	ма	 те	жи	 ја	ча	њу	 де	мо	кра	ти	је	 и	 по	ве	ћа	ва	њу	
пар	ти	ци	па	тив	не	уло	ге	гра	ђа	на	у	ло	кал	ним	по	сло	ви	ма.“18)	Ка	да	го-
во	ри	мо	 о	 пар	ти	ци	па	ци	ји	 гра	ђа	на	 пре	 све	га	 раз	ли	ку	је	мо	 из	бор	ну	
и	не	из	бор	ну	пар	ти	ци	па	ци	ју.	Из	бор	на	пар	ти	ци	па	ци	ја	под	ра	зу	ме	ва	
уче	шће	на	из	бо	ри	ма,	од	но	сно	би	ра	ње	и	кан	ди	до	ва	ње.	Нас,	пре	све-
га,	ин	те	ре	су	је	би	рач	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	гра	ђа	на.	У	ис	тра	жи	ва	њу	ко	је	
смо	спро	ве	ли	ве	ли	ка	ве	ћи	на	ис	пи	та	ни	ка	гла	са	на	из	бо	ри	ма	стал	но	
(60,5%)	или	по	вре	ме	но	(26,7%),	што	би	се	мо	гло	ре	ћи	да	је	то	из	у-
зет	но	ви	сок	ни	во	из	бор	не	пар	ти	ци	па	ци	је.	Ипак,	ова	кви	ре	зул	та	ти	
ан	ке	те	мо	гу	да	нас	за	ва	ра	ју.	Раз	лог	ова	ко	ви	со	ке	из	бор	не	пар	ти	ци-
па	ци	је	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	је	сте	што	су	у	ве	ћи	ни	град	ских	
оп	шти	на	из	бо	ри	за	оп	штин	ске	од	бор	ни	ке	одр	жа	ва	ју	исто	вре	ме	но	
ка	да	и	из	бо	ри	за	град	ске	од	бор	ни	ке	као	и	из	бо	ри	за	на	род	не	по-

18)	 Пе	тар	Ма	тић,	Алек	сан	дра	Ми	ро	вић,	„Ло	кал	на	са	мо	у	пра	ва	у	кон	тек	сту	мо	дер	ни	за	ци-
је“,	Политичкаревија,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	бр.	3/2011,	стр.	264-
265.
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сла	ни	ке,	а	че	сто	и	са	пред	сед	нич	ким	из	бо	ри	ма.	Са	мим	тим,	мо	ти-
ви	из	ла	ска	би	ра	ча	на	из	бо	ре	углав	ном	ни	су	мо	ти	ви	да	би	ра	ју	оп-
штин	ске	од	бор	ни	ке,	већ	су	за	ин	те	ре	со	ва	ни	за	ви	ше	ни	вое	из	бо	ра.	
Ову	те	зу	ар	гу	мен	ту	је	мо	и	про	цен	ти	ма	иза	шлих	би	ра	ча	на	из	бо	ре	
у	 град	ским	 оп	шти	на	ма	 где	 се	 из	бо	ри	 не	 одр	жа	ва	ју	 исто	вре	ме	но	
са	ло	кал	ним,	ре	пу	блич	ким	или	пред	сед	нич	ким.	Зе	мун	и	Во	ждо	вац	
су	град	ске	оп	шти	не	у	ко	ји	ма	су	се	у	прет	ход	ним	го	ди	на	ма	из	бо	ри	
одр	жа	ва	ли	у	одво	је	ним	тер	ми	ни	ма.	На	ван	ред	ним	из	бо	ри	ма	у	ГО	
Зе	мун	2009.	го	ди	не	је	из	ла	зност	би	ра	ча	на	из	бо	ре	би	ла	35,75%,	а	
у	ГО	Во	ждо	вац	још	ма	ња,	32,5%19)	што	до	во	ди	до	за	кључ	ка	да	су	
из	бо	ри	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	ап	со	лут	но	ни	же	ва	жно	сти	за	
гра	ђа	не.	Че	ти	ри	го	ди	не	ка	сни	је,	ка	да	су	из	бо	ри	опет	би	ли	одво	је	ни	
од	оста	лих,	у	ГО	Зе	мун	је	гла	са	ло	35,05%	би	ра	ча,	а	у	ГО	Во	ждо	вац	
из	ла	зност	би	ра	ча	је	би	ла	36%.20)	Има	ју	ћи	у	ви	ду	ове	по	дат	ке,	ја	сно	
је	да	из	бор	на	пар	ти	ци	па	ци	ја	на	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	про	у	зро-
ко	ва	на	исто	вре	ме	ним	одр	жа	ва	њем	из	бо	ра	на	свим	ни	во	и	ма.	

Са	дру	ге	стра	не,	пи	та	ње	пар	ти	ци	па	ци	је	на	ни	воу	град	ских	оп-
шти	на	по	сма	тра	мо	и	кроз	ре	зул	та	те	ис	тра	жи	ва	ња	о	за	ин	те	ре	со	ва-
но	сти	гра	ђа	на	за	оп	штин	ски	ни	во	по	ли	ти	ке.	Ре	зул	та	ти	су	та	кви	да	
гра	ђа	ни	де	фи	ни	тив	но	не	ви	де	ни	во	град	ских	оп	шти	на	као	при	ли	ку	
за	пар	ти	ци	па	ци	ју	и	не	осе	ћа	ју	се	укљу	че	но.	За	ин	те	ре	со	ва	ност	 је	
да	ле	ко	ви	ша	за	ре	пу	блич	ку	по	ли	ти	ку	(3,39	на	ска	ли	од	1	до	5),	као	и	
за	град	ску	(3,17),	а	тек	на	кра	ју	за	оп	штин	ску	(3).	Ипак,	кључ	ни	по-
да	ци	ко	ји	нам	го	во	ре	о	то	ме	ко	ли	ко	гра	ђа	ни	не	ви	де	свр	сис	ход	ност	
град	ских	оп	шти	на	пре	све	га	ка	да	го	во	ри	мо	о	де	цен	тра	ли	за	ци	ји	од-
лу	чи	ва	ња	је	сте	став	гра	ђа	на	о	за	ин	те	ре	со	ва	но	сти	за	уче	ство	ва	ње	у	
ло	кал	ној	вла	сти,	где	је	тек	24,6%	ис	ка	за	ло	за	ин	те	ре	со	ва	ност.	

Бит	но	је	по	ме	ну	ти	и	ин	сти	ту	ци	је	не	по	сред	не	де	мо	кра	ти	је	ко	је	
сто	је	гра	ђа	ни	ма	на	рас	по	ла	га	њу.	„Си	стем	не	по	сред	не	де	мо	кра	ти	је	
под	ра	зу	ме	ва	не	по	сред	но	од	лу	чи	ва	ње	о	на	чи	ну	и	усло	ви	ма	за	до	во-
ља	ва	ња	за	јед	нич	ких	по	тре	ба	свих	о	чи	јим	се	по	тре	ба	ма	ра	ди.“21) 
Пре	ма	Ста	ту	ту	гра	да	Бе	о	гра	да	гра	ђа	ни	уче	ству	ју	осим	пре	ко	иза-

19)	 Из	вор	по	да	та	ка:	РТС,	Ванреднилокалниизбори:Земун,Вождовац,Косјерић	http://www.
rts.rs/pa	ge/sto	ri	es/sr/story/9/Sr	bi	ja/66284/Lo	kal	ni+iz	bo	ri%3A+Ze	mun,+Vo%C5%BE	do-
vac,+Ko	sje	ri%C4%87+.html	(при	сту	пље	но:	05.08.2014.)

20)	 Из	во	ри	по	да	та	ка:	Из	бор	на	ко	ми	си	ја	град	ске	оп	шти	не	Зе	мун,	http://www.ze	mun.rs/cms/
sr/ve	sti/sa	op	ste	ni-re	zul	ta	ti-lo	kal	nih-iz	bo	ra-u-ze	mu	nu	 ,	 Е-из	бо	ри,	 Резултати избора на
Вождовцу,	 	 http://eizbo	ri.com/re	zul	ta	ti-iz	bo	ra-na-vo	zdov	cu-sns-53-3-ds-11-7-sps-8-23-
ldp-urs-srs-is	pod-cen	zu	sa/	(при	сту	пље	но:	05.08.2014.)

21)	 Дра	ган	Мар	ко	вић,	„Де	мо	крат	ски	ка	па	ци	те	ти	се	о	ске	са	мо	у	пра	ве“,	Политичкаревија,	
Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	бр.	3/2013,	стр.	6.
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бра	них	од	бор	ни	ка	скуп	шти	не	град	ске	оп	шти	не	 (из	бо	ри)	и	пу	тем	
гра	ђан	ске	 ини	ци	ја	ти	ве,	 збо	ра	 гра	ђа	на	 и	 ре	фе	рен	ду	ма.22)	 Ста	тут	
гра	да	је	пред	ви	део	мо	гућ	ност	ди	рект	не	де	мо	кра	ти	је,	ме	ђу	тим	од-
ред	бе	ко	је	су	про	пи	са	не	су	та	кве	да	су	го	то	во	не	мо	гу	ће.	По	ме	ну-
ће	мо	са	мо	ре	фе	рен	дум	за	чи	је	је	по	кре	та	ње	по	треб	но	при	ку	пи	ти	
ове	ре	не	пот	пи	се	10%	упи	са	них	би	ра	ча	на	те	ри	то	ри	ји	град	ске	оп-
шти	не.	Осим	што	је	услов	за	рас	пи	си	ва	ње	ре	фе	рен	ду	ма	у	ви	ду	по-
треб	ног	про	цен	ту	ал	ног	бро	ја	пот	пи	са	ви	сок,	цео	про	цес	је	и	скуп,	
у	ствар	но	сти	го	то	во	и	нео	ства	рив,	што	по	ка	зу	је	и	по	да	так	да	ни	је	
би	ло	ни	јед	ног	ре	фе	рен	ду	ма	на	те	ри	то	ри	ја	ма	град	ских	оп	шти	на.	У	
овом	одељ	ку	смо	по	ка	за	ли	ка	ко	си	стем	град	ских	оп	шти	на	у	Бе	о-
гра	ду	не	оства	ру	је	свој	циљ	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња,	а	то	је	
по	ве	ћа	ње	пар	ти	ци	па	ци	је	гра	ђа	на.

4.2.ПРЕДСТАВЉЕНОСТГРАЂАНА
УИНСТИТУЦИЈАМАГРАДСКИХОПШТИНА

Пред	ста	вље	ност	гра	ђа	на	је	је	дан	од	кључ	них	прин	ци	па	са	вре-
ме	не	де	мо	кра	ти	је.	Пред	ста	вље	ност	по	сто	ји,	јер	гра	ђа	ни	на	из	бо	ри-
ма	за	од	бор	ни	ке	град	ских	оп	шти	на	би	ра	ју	од	бор	ни	ке,	али	је	наш	
циљ	у	ис	тра	жи	ва	њу	био	да	ис	пи	та	мо	ка	ква	је	то	пред	ста	вље	ност,	
од	но	сно	 да	 утвр	ди	мо	 да	 ли	 за	и	ста	 по	сто	ји	 ве	за	 и	 ка	ква	 из	ме	ђу	
прин	ци	па	ла	и	аген	та,	од	но	сно	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	иза	бра	них	пред-
став	ни	ка.

За	 успе	шно	 функ	ци	о	ни	са	ње	 ло	кал	не	 де	мо	кра	ти	је	 (на	 ни	воу	
град	ских	оп	шти	на)	је	нео	п	ход	на	ло	кал	на	пер	со	на	ли	зо	ва	ност	по	ли-
ти	ке.	Да	гра	ђа	ни	зна	ју	ко	су	њи	хо	ви	од	бор	ни	ци	и	ко	ме	сва	ко	днев	но	
мо	гу	да	се	обра	те	за	по	моћ,	да	да	ју	пред	лог	и	сл.	Та	ко	ђе,	оп	штин	ска	
по	ли	ти	ка	се	не	сме	све	сти	на	пер	со	на	ли	за	ци	ју	пар	тиј	ских	ли	де	ра,	
од	но	сно	ло	кал	не	кам	па	ње	не	би	тре	ба	ло	да	се	во	де	на	име,	и	у	име	
пар	тиј	ског	ше	фа	или	др	жав	ни	ка,	јер	се	ти	ме	оп	штин	ска	по	ли	ти	ка	
и	днев	ни	оп	штин	ски	про	бле	ми	ни	по	до	шта	ва	ју,	а	они	упра	во	и	је	су	
кључ	на	ствар	оп	штин	ске,	ло	кал	не	де	мо	кра	ти	је.	

Оп	штин	ски	 из	бо	ри	 су	 про	це	си	 ко	јим	 се	 кре	и	ра	ју	 де	мо	крат-
ски	ор	га	ни	на	оп	штин	ском	ни	воу.	Ја	ко	је	бит	но	да	се	ак	те	ри	ко	ји	
уче	ству	ју	на	из	бо	ри	ма	по	све	те	оп	штин	ским	из	бор	ним	те	ма	ма	и	да	
на	из	бо	ри	ма	гра	ђа	ни	ма	ну	де	оп	штин	ске	про	гра	ме	и	пред	ло	ге	јав-

22)	 Ви	де	ти	ви	ше:	Ста	тут	гра	да	Бе	о	гра	да,	Сл.листградаБеограда,	бр.	39/08,	6/10	и	23/13,	
чл.	78.
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них	по	ли	ти	ка	ко	је	ће	ре	а	ли	зо	ва	ти	уко	ли	ко	до	ђу	на	власт.	Пи	та	ње	
оп	штин	ских	 из	бор	них	 те	ма	 је	 од	 су	штин	ске	 ва	жно	сти,	 јер	 се	 са	
оп	штин	ским	јав	ним	по	ли	ти	ка	ма	гра	ђа	ни	су	сре	ћу	сва	ко	днев	но,	а	с	
об	зи	ром	да	 се	 ра	ди	 о	 нај	ни	жем	ни	воу	 де	мо	кра	ти	је	 нео	п	ход	но	 је	
да	бу	ду	укљу	че	ни	у	про	це	се	њи	хо	вог	кре	и	ра	ња,	ма	кар	кроз	гла	са-
ње	на	из	бо	ри	ма.	За	до	бро	функ	ци	о	ни	са	ње	оп	штин	ске	де	мо	кра	ти	је	
је	нео	п	ход	но	да	из	бор	ни	ак	те	ри	кре	и	ра	ју	сво	је	про	гра	ме,	пред	ста-
вља	ју	их,	о	њи	ма	раз	го	ва	ра	ју	са	гра	ђа	ни	ма,	и	он	да,	де	мо	крат	ским	
си	сте	мом	по	сред	ног	 вла	да	ња,	 кре	ну	у	ре	а	ли	за	ци	ју	 тих	про	гра	ма	
уко	ли	ко	до	би	ју	по	др	шку	за	исте.	Нео	п	ход	но	 је	да	се	кам	па	ње	за	
оп	штин	ске	из	бо	ре	во	де	на	осно	ву	оп	штин	ских	те	ма	и	про	бле	ма,	да	
оне	бу	ду	оп	штин	ски	пер	со	на	ли	зо	ва	не,	од	но	сно	да	се	на	кон	из	бо	ра	
зна	ко	су	пред	став	ни	ци	гра	ђа	на	и	ко	ме	мо	гу	да	се	обра	те.

Кључ	ни	 ре	зул	та	ти	 у	 ис	тра	жи	ва	њу	 ко	је	 смо	 спро	ве	ли	 се	 ти-
чу	упра	во	ових	те	ма.	Пи	та	ње	пер	со	на	ли	за	ци	је	оп	штин	ске	вла	сти	
(што	кроз	скуп	шти	ну	што	кроз	из	вр	шну	власт)	и	пи	та	ње	гла	са	ња	
на	оп	штин	ским	из	бо	ри	ма,	а	до	би	је	ни	ре	зул	та	ти	са	мо	по	твр	ђу	ју	за-
кључ	ке	из	прет	ход	ног	пот	по	гла	вља.	Чи	ње	ни	ца	да	53,3%	ис	пи	та-
ни	ка	не	зна	ко	су	му	пред	став	ни	ци	гра	ђа	на	у	скуп	шти	ни	оп	шти	не	
(од	то	га	њих	81,8%	ре	дов	но	или	по	вре	ме	но	гла	са)	до	вољ	но	го	во	ри	
о	пи	та	њу	пер	со	на	ли	за	ци	је	оп	штин	ске	по	ли	ти	ке	и	сла	бе,	од	но	сно	
го	то	во	ни	ка	кве	ве	зе	из	ме	ђу	би	ра	ча	и	пред	став	ни	ка.	Та	ко	ђе,	са	про-
ме	на	ма	стра	на	ка	у	скуп	шти	на	ма	град	ских	оп	шти	на	ни	је	упо	зна	то	
41,4%	ис	пи	та	ни	ка,	а	де	ли	мич	но	упо	зна	то	тек	29,2%	ис	пи	та	ни	ка.

Кан	ди	да	ти	за	од	бор	ни	ке	и	пред	сед	ни	ке	оп	шти	не	ни	су	има	ли	
ли	дер	ске	кам	па	ње,	ни	ти	су	би	ли	пред	ста	вље	ни,	већ	се	по	др	шка	на	
оп	штин	ским	из	бо	ри	ма	тра	жи	ла	кроз	име	на	ли	де	ра	пар	ти	ја	и	њи	хо-
ве	по	ру	ке.	Као	по	сле	ди	ца	то	га,	ја	вља	се	про	блем	ло	кал	не	пред	ста-
вље	но	сти,	јер	гра	ђа	ни	на	кон	из	бо	ра	не	зна	ју	ко	су	њи	хо	ви	од	бор-
ни	ци,	а	че	сто	ни	пред	сед	ни	ци	оп	шти	на.

До	дат	но	по	твр	ђу	је	мо	овај	 за	кљу	чак	кроз	ре	зул	та	те	ис	тра	жи-
ва	ња	ти	ме	што	су	мо	ти	ви	би	ра	ча	при	ли	ком	гла	са	ња	до	ми	нант	но	
про	гра	ми	 пар	ти	ја	 (оп	шти	 про	грам,	 др	жав	ни)	 –	 50,9%	 ис	пи	та	ни-
ка,	 за	тим	ли	де	ри	пар	ти	ја	–	34,1%,	а	ло	кал	ни	ли	де	ри	су	бит	ни	за	
све	га	15%	ис	пи	та	ни	ка.	Овим	до	дат	но	по	твр	ђу	је	мо	те	зу	да	је	ви	со-
ка	би	рач	ка	пар	ти	ци	па	ци	ја	пре	све	га	за	сно	ва	на	на	исто	вре	ме	но	сти	
оп	штин	ских	са	град	ским,	ре	пу	блич	ким	и	по	не	кад	пред	сед	нич	ким	
из	бо	ри	ма.	Еви	дент	но	 је	да	се	на	оп	штин	ским	из	бо	ри	ма	гла	са	на	
осно	ву	оп	штих	ре	пу	блич	ких	те	ма	и	да	ве	ћи	на	гра	ђа	на	не	зна	сво	је	
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пред	став	ни	ке,	али	је	дан	од	ве	ли	ких	про	бле	ма	је	сте	и	пи	та	ње	из	бо-
ра	из	вр	шног	де	ла	вла	сти	и	кре	и	ра	ње	скуп	штин	ских	ве	ћи	на.	Из	бор-
ни	си	стем	ко	ји	уре	ђу	је	кан	ди	до	ва	ње	и	из	бор	од	бор	ни	ка,	као	и	на-
чин	из	бо	ра	пред	сед	ни	ка	оп	шти	на	омо	гу	ћа	ва	не	што	што	се	на	зи	ва	
пре	сли	ка	ва	ње	ре	пу	блич	ке	ко	а	ли	ци	је	на	ло	кал	ни	ни	во,	а	са	мим	тим	
и	на	ни	во	град	ских	оп	шти	на.	Ис	пи	та	ни	ци	у	ан	ке	ти	су	са	ве	ли	ком	
ве	ћи	ном	(84,9%)	по	твр	ди	ли	да	ре	пу	блич	ка	власт	ути	че	на	кре	и	ра-
ње	вла	сти	на	ни	воу	град	ске	оп	шти	не.

Об	ја	шње	ње	про	бле	ма	 за	што	не	 по	сто	ји	 оп	штин	ска	пер	со	на-
ли	зо	ва	ност,	од	но	сно	ве	за	 гра	ђа	на	са	иза	бра	ним	пред	став	ни	ци	ма,	
као	ни	про	мо	ци	ја	оп	штин	ских	из	бор	них	кам	па	ња	са	оп	штин	ским	
те	ма	ма	мо	же	мо	тра	жи	ти	у	ин	сти	ту	ци	ја	ма,	од	но	сно	у	из	бор	ном	си-
сте	му.	Из	бор	ни	 си	стем	 је	 уре	ђен	За	ко	ном	о	 ло	кал	ним	из	бо	ри	ма.	
Си	стем	је	про	пор	ци	о	на	лан,	са	 јед	ном	из	бор	ном	је	ди	ни	цом,	а	од-
бор	ни	ци	 се	 би	ра	ју	 на	 осно	ву	 ли	ста	 по	ли	тич	ких	 стра	на	ка,	њи	хо-
вих	 ко	а	ли	ци	ја	 и	 ли	ста	 ко	је	 пред	ло	же	 гру	пе	 гра	ђа	на.23)	 Ти	ме	што	
по	сто	ји	јед	на	из	бор	на	је	ди	ни	ца	и	што	се	од	бор	ни	ци	би	ра	ју	по	си-
сте	му	ли	ста	ко	је	су	још	по	зна	те	као	си	стем	пар	тиј	ских	ли	ста	(гра-
ђа	ни	гла	са	ју	за	пар	ти	ју,	а	не	за	ин	ди	ви	ду	ал	ног	кан	ди	да	та),	гра	ђа	ни	
не	ма	ју	од	бор	ни	ке	пре	ма	из	бор	ним	је	ди	ни	ца	ма	у	сво	јој	нај	бли	жој	
око	ли	ни,	а	вр	ло	че	сто	ру	рал	ни	де	ло	ви	ЈЛС	уоп	ште	ни	су	пред	ста-
вље	ни.	Пре	ма	то	ме,	гра	ђа	ни	не	ма	ју	свог	ди	рект	ног	пред	став	ни	ка	
из	сво	је	из	бор	не	је	ди	ни	це,	већ	су	пред	став	ни	ци	иза	бра	ни	на	осно-
ву	пар	тиј	ских	ли	ста.	Гра	ђа	ни	гла	са	ју	са	мо	за	пар	ти	је.	

Из	ме	ђу	оста	лог,	пар	тиј	ске	ли	сте	ко	је	 се	кан	ди	ду	ју	на	ло	кал-
ним	из	бо	ри	ма	по	пра	ви	лу	у	име	ну	ли	сте	има	ју	име	ше	фа	пар	ти-
је,	а	та	ко	ђе	до	име	на	кан	ди	да	та	за	од	бор	ни	ке	пар	ти	ја,	пре	из	бо	ра	
је	го	то	во	не	мо	гу	ће	до	ћи.	Прак	тич	но,	из	бор	на	ло	кал	ним	из	бо	ри-
ма	се	сво	ди	на	 за	о	кру	жи	ва	ње	име	на	пар	тиј	ских	ше	фо	ва	ко	ји	не-
ма	ју	 ни	ка	кве	 ве	зе	 са	 ло	кал	ном	 за	јед	ни	цом,	 град	ском	 оп	шти	ном,	
а	упра	во	ис	кљу	чи	во	ове	пар	ти	је	осва	ја	ју	од	бор	нич	ке	ман	да	те,	са	
ма	лим	про	цен	том	успе	ха	ло	кал	них,	оп	штин	ских	пар	ти	ја	или	по-
кре	та.	При	мер	ко	ји	до	ка	зу	је	пра	ви	ло	има	мо	у	из	бо	ри	ма	у	ГО	Зе	мун	
у	2013.	го	ди	ни.	Од	14	при	ја	вље	них	ли	ста,	8	пар	ти	ја	на	ци	о	нал	ног	
зна	ча	ја	је	уче	ство	ва	ло	са	мо	стал	но	(или	као	ли	де	ри	ли	сте)	на	њи	ма		
и	6	оп	штин	ских	по	кре	та	или	за	јед	нич	ких	ли	сти	по	кре	та	и	пар	ти-
ја.	Од	тих	8	пар	ти	ја,	чак	7	је	у	име	ну	ли	сте	за	оп	штин	ске	из	бо	ре	

23)	 За	кон	 о	 ло	кал	ним	 из	бо	ри	ма,	Сл. гласник РС,	 бр.	 129/2007,	 34/2010	 -	 Од	лу	ка	 УС	 и	
54/2011,	чл.	5	и	7.
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има	ло	име	на	ше	фо	ва	пар	ти	ја	ко	ји	са	том	град	ском	оп	шти	ном	не-
ма	ју	ни	ка	кве	ве	зе	(Ву	чић,	Ко	шту	ни	ца,	Да	чић,	Ше	шељ,	Јо	ва	но	вић,	
Ва	цић,	Гру	ји	чић).	Са	мо	је	Де	мо	крат	ска	стран	ка	од	пар	ти	ја	иза	шла	
са	име	ном	оп	штин	ског	ли	де	ра.24)	Ре	зул	та	ти	из	бо	ра	су	та	кви	да	су	
од	бор	нич	ке	ман	да	те	осво	ји	ли	са	мо	че	ти	ри	из	бор	не	ли	сте	ве	ли	ких	
пар	ти	ја.	

Као	јед	но	од	мо	гу	ћих	ре	ше	ња	за	про	блем	пред	ста	вље	но	сти	је-
сте	про	ме	на	из	бор	ног	си	сте	ма.	Ве	ћин	ски	из	бор	ни	си	стем	са	бро-
јем	 из	бор	них	 је	ди	ни	ца	 јед	на	ким	 бро	ју	 од	бор	ни	ка	 ко	ји	 се	 би	ра	ју	
(име	ном	и	пре	зи	ме	ном	,	а	не	уз	по	сред	ство	из	бор	не	ли	сте	и	пар-
ти	је)	би	до	вео	до	то	га	да	кан	ди	да	ти	за	од	бор	ни	ке	мо	ра	ју	да	тра	же	
по	др	шку	у	сво	јој	из	бор	ној	је	ди	ни	ци,	не	по	сред	ном	жи	вот	ном	окру-
же	њу,	а	да	ка	сни	је	ка	да	бу	ду	иза	бра	ни,	њој	и	бу	ду	од	го	вор	ни.	На	тај	
на	чин	сва	ки	гра	ђа	нин	би	у	свом	нај	не	по	сред	ни	јем	окру	же	њу	имао	
свог	пред	став	ни	ка	ко	ји	би	му	био	од	го	во	ран.

4.3.ПОВЕРЕЊЕИКОНТРОЛА
ИЗАБРАНИХПРЕДСТАВНИКА

Од	ве	ли	ког	је	зна	ча	ја	да	гра	ђа	ни	на	нај	ни	жем	ни	воу	де	мо	крат-
ског	од	лу	чи	ва	ња,	ми	кро	ни	воу,	ни	воу	град	ских	оп	шти	на	има	ју	по-
ве	ре	ње	у	иза	бра	не	пред	став	ни	ке	и	да	кон	тро	ли	шу	њи	хов	рад.	Ме	ђу-
тим	овај	прин	цип	на	ком	се	за	сни	ва	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	
је	пре	ма	ре	зул	та	ти	ма	ис	тра	жи	ва	ња	пот	пу	но	дис	кре	ди	то	ван.	Иако	
би	на	том	ни	воу	од	лу	чи	ва	ња	гра	ђа	ни	тре	ба	ло	да	про	ве	ра	ва	ју	рад	
сво	јих	пред	став	ни	ка,	тек	15,6%	ис	пи	та	ни	ка	у	ис	тра	жи	ва	њу	је	про-
ве	ра	ва	ло	рад.	Са	дру	ге	стра	не,	по	ве	ре	ње	у	ло	кал	не	пред	став	ни	ке,	
ко	ји	би	тре	ба	ло	да	бу	ду	„су	се	ди“	и	не	ко	ко	је	про	ду	же	на	ру	ка	сва-
ког	гра	ђа	на	на	ни	воу	град	ске	оп	шти	не,	има	тек	25,5%	ис	пи	та	ни	ка.	
Ни	зак	ни	во	по	ве	ре	ња	се	сва	ка	ко	мо	же	до	ве	сти	у	ве	зу	и	са	сла	бом	
пред	ста	вље	но	шћу	и	сла	бом	ве	зом	из	ме	ђу	гра	ђа	на	и	пред	став	ни	ка	
јер	те	шко	је	има	ти	по	ве	ре	ње	у	„има	ги	нар	не“	пред	став	ни	ке,	за	ко	је	
ве	ћи	на	гра	ђа	на	ни	не	зна	ко	су,	ко	ји	ни	су	иза	бра	ни	ди	рект	но	ни	ти	
има	ју	сво	ју	ужу	би	рач	ку	ба	зу,	од	но	сно	сво	ју	из	бор	ну	је	ди	ни	цу.	То	
по	сред	но	ути	че	и	на	пред	став	ни	ке,	од	бор	ни	ке,	ко	ји	се	и	не	тру	де	да	
одр	жа	ва	ју	ве	зу	са	би	ра	чи	ма,	јер	су	они	у	ствар	но	сти	ви	ше	од	го	вор-
ни	пар	ти	ја	ма	ко	ји	су	их	ста	ви	ли	на	из	бор	ну	ли	сту	не	го	гра	ђа	ни	ма.	

24)	 Ви	де	ти	збир	ну	из	бор	ну	ли	сту,	ГО	Зе	мун,	из	бо	ри	2013.	http://www.ze	mun.rs/cms/si	tes/
de	fa	ult/fi	les/zbir	na%20iz	bor	na%20li	sta.doc	(при	сту	пље	но:	06.08.2014.)
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Од	су	штин	ске	је	ва	жно	сти	да	кам	па	ње	бу	ду	ло	кал	но	пер	со	на	ли	зо-
ва	не	и	да	по	сто	ји	ма	кар	ми	ни	мал	на	ве	за	из	ме	ђу	иза	бра	них	пред-
став	ни	ка	и	гра	ђа	на,	а	то	нам	по	твр	ђу	ју	и	ре	зул	та	ти	ис	тра	жи	ва	ња	
ко	ји	го	во	ре	да	нај	ве	ће	по	ве	ре	ње	у	ло	кал	не	пред	став	ни	ке	има	ју	они	
гра	ђа	ни	ко	ји	при	ли	ком	гла	са	ња	пред	ност	да	ју	ло	кал	ним	ли	де	ри	ма,	
њих	40%	има	по	ве	ре	ње	у	пред	став	ни	ке,	док	код	оних	ко	ји	пред-
ност	да	ју	про	гра	му	пар	ти	је	по	ве	ре	ње	у	пред	став	ни	ке	има	тек	19%	
ис	пи	та	ни	ка,	а	уко	ли	ко	се	пред	ност	да	је	ли	де	ру	пар	ти	је	по	ве	ре	ње	
има	30%	ис	пи	та	ни	ка.

***

Циљ	ис	тра	жи	ва	ња	 је	 био	 да	 по	твр	ди	 те	зу	 да	 је	 де	цен	тра	ли-
за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	у	Бе	о	гра	ду	са	град	ским	оп	шти	на	ма	не	функ	ци-
о	нал	на,	од	но	сно	да	не	ис	пу	ња	ва	свој	основ	ни	 за	да	так.	Пар	ти	ци-
па	ци	ја,	уче	ство	ва	ње	у	до	но	ше	њу	од	лу	ка,	ин	фор	ми	са	ност	гра	ђа	на,	
де	ли	бе	ра	ци	ја,	по	ли	тич	ка	пред	ста	вље	ност	и	по	сто	ја	ње	ве	зе	из	ме	ђу	
иза	бра	них	пред	став	ни	ка	и	гра	ђа	на,	гла	са	ње	на	осно	ву	оп	штин	ских	
те	ма	и	оп	штин	ских	кан	ди	да	та,	ме	ре	кон	тро	ле	и	по	ве	ре	ње	у	пред-
став	ни	ке,	све	ово	су	прин	ци	пи	ко	је	де	цен	тра	ли	за	ци	ја	од	лу	чи	ва	ња	
на	ни	во	град	ских	оп	шти	на	тре	ба	да	до	не	се.	Ан	ке	та	ко	ју	је	по	пу-
ни	ло	739	ис	пи	та	ни	ка	са	те	ри	то	ри	је	Бе	о	гра	да	нам	је	до	не	ла	ре	зул-
та	те	ко	ји	су	не	дво	сми	сле	но	по	ка	за	ли	да	се	по	ме	ну	ти	прин	ци	пи	не	
оства	ру	ју.	Став	 гра	ђа	на,	њи	хо	ве	 пар	ти	ци	па	тив	не	 на	ви	ке	 и	 де	мо-
крат	ско	де	ло	ва	ње	су	та	кви	да	су	по	твр	ди	ли	по	чет	ну	хи	по	те	зу.	

Узро	ци	не	функ	ци	о	нал	но	сти	де	цен	тра	ли	за	ци	је	од	лу	чи	ва	ња	су	
пре	све	га	у	ин	сти	ту	ци	о	нал	ном	ди	зај	ну.	Глав	ни	узрок	 је	сте	и	сам	
ста	тус	град	ских	оп	шти	на	ко	је	по	зи	тив	но	прав	но	гле	да	но	ни	су	је-
ди	ни	це	 ло	кал	не	 са	мо	у	пра	ве,	 као	 и	 не	до	вољ	на	 де	цен	тра	ли	за	ци	ја	
по	сло	ва	из	ме	ђу	гра	да	Бе	о	гра	да	и	град	ских	оп	шти	на,	јер	су	град	ске	
оп	шти	не	 ипак	 све	де	не	 на	 ни	во	ме	сних	 за	јед	ни	ца	 гле	да	ју	ћи	 упо-
ред	ну	 пер	спек	ти	ву	 си	сте	ма	 ло	кал	них	 са	мо	у	пра	ва	 и	 не	по	сто	ја	ње	
фи	нан	сиј	ске	ауто	но	ми	је	град	ских	оп	шти	на.	За	тим,	ло	ше	уре	ђе	ног	
ин	сти	ту	ци	о	нал	ног	ди	зај	на,	од	но	сно,	ло	ше	кре	и	ра	них	ин	сти	ту	ци	ја	
ко	је	узро	ку	ју	не	пред	ста	вље	ност	гра	ђа	на	(про	пор	ци	о	нал	ни	из	бор-
ни	си	стем	са	 јед	ном	из	бор	ном	је	ди	ни	цом	и	си	сте	мом	пар	тиј	ских	
ли	ста,	као	и	не	по	сто	ја	ње	не	по	сред	ног	из	бо	ра	пред	сед	ни	ка	оп	шти-
не).



-	114	-

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАОДЛУЧИВАЊА...Б.Ж.Стојановић,Н.П.Јовић

ЛИТЕРАТУРА
•	 Bow	man,	Ann;	Ke	ar	ney,	Ric	hard,	StateandLocalGovernment,	Cen	ga	ge	

Le	ar	ning,	Wad	sworth,	2010.
•	 Град	ска	оп	шти	на	Зе	мун,	Збирнаизборналиста,	http://www.ze	mun.rs/

cms/si	tes/de	fa	ult/fi	les/zbir	na%20iz	bor	na%20li	sta.doc
•	 Град	ска	оп	шти	на	Зе	мун,	Саопштенирезултатилокалнихизборау

Земуну,	 http://www.ze	mun.rs/cms/sr/ve	sti/sa	op	ste	ni-re	zul	ta	ti-lo	kal	nih-
iz	bo	ra-u-ze	mu	nu

•	 Ђор	ђе	вић,	Сне	жа	на,	„Ор	га	ни	за	ци	ја,	ни	вои	вла	сти	и	над	ле	жно	сти	-	
ком	па	ра	тив	на	 ис	ку	ства“,	 у:	Београд: демократска метропола	 (ур.	
Па	вло	вић,	Ву	ка	шин;	Ор	ло	вић,	Сла	ви	ша),	Цен	тар	за	де	мо	кра	ти	ју	Фа-
кул	те	та	по	ли	тич	ких	на	у	ка,	Бе	о	град,	2009.

•	 Е	 –	 из	бо	ри,	Резултати избора наВождовцу,	 	 http://eizbo	ri.com/re-
zul	ta	ti-iz	bo	ra-na-vo	zdov	cu-sns-53-3-ds-11-7-sps-8-23-ldp-urs-srs-is	pod-
cen	zu	sa/

•	 За	кон	о	ло	кал	ним	из	бо	ри	ма,	Сл.гласникРС,	бр.	129/2007,	34/2010	-	
Од	лу	ка	УС	и	54/2011.

•	 Ли	лић,	Сте	ван,	„Прав	на	др	жа	ва,	јав	не	слу	жбе	и	ло	кал	на	са	мо	у	пра-
ва“,	у:	Локалнадемократија:стањеиперспективе	(ур.	Да	мја	но	вић,	
Ми	јат),	Маг	на	аген	да,	Бе	о	град,	2002.

•	 Мар	ко	вић,	 Дра	ган,	 „Де	мо	крат	ски	 ка	па	ци	те	ти	 се	о	ске	 са	мо	у	пра-
ве“,	Политичкаревија,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	Бе	о	град,	бр.	
3/2013.

•	 Ма	тић,	Пе	тар;	Ми	ро	вић,	Алек	сан	дра,	 „Ло	кал	на	 са	мо	у	пра	ва	 у	 кон-
тек	сту	 мо	дер	ни	за	ци	је“,	Политичка ревија,	 Ин	сти	тут	 за	 по	ли	тич	ке	
сту	ди	је,	Бе	о	град,	бр.	3/2011.

•	 Ми	ло	са	вље	вић,	Бо	го	љуб;	 Је	ри	нић,	 Је	ле	на,	Надлежности јединица
локалнесамоуправеуСрбији:Анализаправногоквира,	Про	грам	по-
др	шке	оп	шти	на	ма	IPA	2007,	Бе	о	град,	2012.

•	 Pal,	Anir	ban,	Planning fromtheBottomUp:DemocraticDecentralisa
tioninAction,	Delft	Uni	ver	sity	Press,	Am	ster	dam,	2008.

•	 Про	ко	пи	је	вић,	Ми	ро	слав,	„Без	ло	кал	не	де	мо	кра	ти	је	не	ма	де	мо	кра-
ти	је“,	у:	Локалнадемократија:стањеиперспективе	(ур.	Да	мја	но-
вић,	Ми	јат),	Маг	на	аген	да,	Бе	о	град,	2002.

•	 Ра	дио	те	ле	ви	зи	ја	Ср	би	је,	Ванреднилокалниизбори:Земун,Вождо
вац,Косјерић,	http://www.rts.rs/pa	ge/sto	ri	es/sr/story/9/Sr	bi	ja/66284/Lo-
kal	ni+iz	bo	ri%3A+Ze	mun,+Vo%C5%BE	do	vac,+Ko	sje	ri%C4%87+.html

•	 Ре	пу	блич	ки	за	вод	за	ста	ти	сти	ку,	Попис2011,		http://me	dia.po	pis2011.
stat.rs/2011/pr	vi_re	zul	ta	ti.pdf

•	 Слу	жбе	ни	лист	гра	да	Бе	о	гра	да,	Одлукаообјављивањуукупногбро
ја бирача у граду Београду,	 http://www.sllist	be	o	grad.rs/pdf/2004/22-
2004.pdf#vi	ew=Fit&pa	ge=1



стр: 97-116.

-	115	-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

•	 Shab	bir,	Che	e	ma,	BuildingDemocraticInstitutions:GovernanceReform
inDevelopingCountries,	Ku	ma	rian	Press,	Blo	om	fi	eld,	2005.

•	 Ста	тут	гра	да	Бе	о	гра	да,	Сл.листградаБеограда,	бр.	39/2008,	6/2010	
и	23/2013.

•	 Сто	јиљ	ко	вић,	Зо	ран,	ПартијскисистемСрбије,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	
Бе	о	град,	2008.

•	 Устав	Ре	пу	бли	ке	Ср	би	је,	Сл.гласникРС,	бр.	98/2006.
•	 Craw	ford,	Gor	dan;	Hart	mann,	Chri	stof,	 „In	tro	duc	tion:	De	cen	tra	li	sa	tion	

as	a	Pat	hway	out	of	Po	verty	and	Con	flict?“,	in:	DecentralisationinAfri
ca: A Pathway out of Poverty and Conflict?	 (eds.	 Craw	ford,	 Gor	don;	
Hart	mann,	Chri	stof),	Am	ster	dam		Uni	ver	sity		Press,	Am	ster	dam,	2008.

BobanStojanovic
NikolaJovic

DECISIONMAKINGDECENTRALISATIONINBELGRADE–
CITIZENS’ATITUDESABOUTTHEEFFECTIVENESS

Resume
The system of local selfgovernment in Serbia is a
singlestage,andalocalgovernmentisrealizethro
ughthemunicipalities,citiesandthecityofBelgra
de.However,citiesmayestablishcitymunicipalities.
CityofBelgradehas17citymunicipalities.Theyare
notlocalgovernmentunits,buthaveelementsoflocal
government.CityofBelgradehasmadedecentrali
zationofactivitiesanddecisionmaking,considering
that city municipalities have their own institutions
that are constituted after the democratic elections
intheterritoryofcitymunicipalities.Thehypothesis
ofthispaperisthatthedecentralizationofdecision
makinghasfailedinitsfunction.Itassumescertain
principles such as higher citizen participation and
participation indecisionmaking,publicdiscussion,
informedcitizensandcontrolling,politicalrepresen
tationandastronglinkbetweenelectedrepresenta
tivesandcitizens,aswellas electoralparticipative
basedonthemotivessuchasmunicipalelection is
sues and electoral candidates. Methodological, te
sting the hypothesis we conducted with empirical
research through questionnaires with 26 questions,
that is complited by 739 citizens from the territory
ofBelgrade.Theresultsweobtainedinourresearch
wehaveledinconnectionwiththeprinciplesofde
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cisionmaking decentralization. The questionnaire
wassodesignedtoshowustheattitudesandhabits
ofdemocraticcitizensthatmightbeconfirmationor
disprove thehypothesis.The results clearly confirm
thehypothesisthatthedecisionmakingdecentraliza
tionatthelevelofurbanmunicipalitiesfailedinits
function.Participationisverylowatlevelofcitymu
nicipalities, even thoughcitizens inmanycases vo
tinginelections,andconfirmationcomestous ina
lowpercentageofrespondentswhoareinterestedin
participatinginthemunicipalgovernment.Represen
tationisalmostnonexistent,morethanhalfofthere
spondentswhohavenotaddressedtotheirrepresen
tativesatthelevelofcitymunicipalities,andvoting
motivesarepredominantlypartyprogramandparty
leader,whilelessthanafifthofcitizensintheballot
preferencegiventolocalleaders.Citizensinthevast
majoritybelievethatthecentralgovernmentinfluen
ce onmunicipal government, forwhich they are at
leastinterested.Trustintheelectedrepresentativesis
ataverylowlevel,andcontroloftheworkevenlo
wer.Causesofdysfunctionaldecisionmakingdecen
tralizationareprimarily in institutionaldesign.The
maincause is itself the statusof citymunicipalities
whicharenotlocalgovernmentsunits,aswellasin
sufficientdecentralizationactivitiesbetweentheCity
ofBelgradeandcitymunicipalities,becausethecity’s
municipalitiesarereducedtotheleveloflocalcom
munitiesbylookingatthecomparativeperspectiveof
thelocalselfgovernmentsystemandtheabsenceof
financialautonomyofcitymunicipalities.Then,badly
regulatedinstitutionaldesignofpoliticalinstitutions,
i.e, badly created institutions that cause non repre
sentation of citizens (proportional electoral system
withsingleelectoralunitandsystemofpartylists,as
wellastheabsenceofdirectelectionofpresidentof
themunicipality).
Keywords:decisionmakingdecentralization,citymuni
cipalities, representation, participation, research results,
attitudesofcitizens.

	 Овај	рад	је	примљен	08.	сеп	тем	бра	2014.	го	ди	не	а	прихваћен	за	штампу	на	састанку	
Редакције	26.	но	вем	бра	2014.	године.
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УЕВРОПСКИМЗЕМЉАМАИСРБИЈИ

(РЕФОРМСКИПРОЦЕСИ)
Сажетак

Комуналнипословиспадајуугрупунајзначајнијихвр
стајавнихуслугакојепружајувластинасвимнивои
мауправљања,почевшиодлокалног,средњег(покра
јинског, регионалног) па до централног. Реформски
процесикојисуобухватилисавременисветморалису
дасеодразеинацелокупансистемјавнихуслуга,што
укључујеикомуналнеуслуге.Развијенеземљезападне
демократијеводећисетржишнимпринципимаизвр
шилесутрансформацију јавнокомуналнихпредузећа
и побољшале квалитет услуга за релативно кратко
времеруководећисесазнањимаиискуствимаизпри
ватногсектора,каоитемељимановогјавногменаџ
мента који нагласак ставља на резултате и ефек
те, амање на инпуте.Бивше социјалистичке земље
суускладусасвојимтрадицијамавршилепроменеу
структурииорганизацијисвојихкомуналнихсистема,
причемусурезултатитихпроменанегдебилисаве
ћим,анегдесамањимуспехом.Кадајеупитањунаша
земља,системкомуналнихуслугадосаданијезабеле
жиозначајнијепроменекоје јетребалодаседогоде
сациљемдасеподигнуњиховквалитет,ефикасности
продуктивносткакобиграђанидостигливећистепен
задовољењасвојихинтересауовојобласти.Решења
требатражитиускладусаискуствимадругихзема
ља,алииускладусапостојећимкапацитетимаире
сурсимасакојимарасполажемо.
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Кључнеречи:комуналнеделатности,комуналнеуслу
ге, јавнокомунална предузећа, трансформација, мо
дернизација,системмерењаистандарда.

Kомуналнаделатностјескупразнороднихпроизводнихиуслу
жнихактивностикојеимајуегзистенцијалнизначајзаживоти

радљудиусвимнасељима.Збогтогаихкомуна(усмислупојма
основнеполитичке заједницесвихграђанакојиунашемслучају
обухвата: месне заједнице, сеоска и градска насеља, општине и
градове)организујеилистављаподпосебанрежимјавногнадзора.
Структура,садржајиобимкомуналнеделатностиварирасавели
чиномнасељаинивоомлокалног,регионалногинационалногеко
номскогисоцијалногразвоја.Збогтогасеузависностиодвеличи
ненасељаформирају специјализованаикомбинованакомунална
предузећакојаорганизујувишеактивностиили,чак,непрофитне
службеусаставулокалнеиспоставејавнеуправе.1)

Правниоквирзаостваривањекомуналнихделатностиодређен
јеЗаконoмокомуналнимделатностима(2011).2)ПремаЗакону,то
суделатностипружањакомуналнихуслугаодзначајазаостваре
њеживотнихпотребафизичкихиправнихлицакодкојихјеједи
ницалокалнесамоуправедужнадаствориуслове заобезбеђење
одговарајућегквалитета,обима,доступностииконтинуитета,као
инадзорнадњиховимвршењем.Комуналнеделатностису:снаб
девање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских
иотпаднихвода;производњаидистрибуција топлотне енергије;
управљање комуналним отпадом; градски и приградски превоз
путника;управљањегробљимаипогребнеуслуге;управљањејав
нимпаркиралиштима;обезбеђивањејавногосветљења;управља
ње пијацама; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на
површинама јавненамене;одржавање јавнихзеленихповршина;
димничарскеуслуге;делатностзоохигијене.3)Услугесеостварују,
најчешће, преко јавнокомуналних предузећа. Комуналне делат
ностиодликујеодређенибројспецифичности,каоштосу:велика
инвестиционаулагања;дугвременскипериодзаизградњуикон
стантна улагања у објекте и инсталације; јавни значај; неравно

1) Софија Аџић, „Комерцијализација, приватизација и политика модернизације пред
узећа у комуналној делатности“, у:Власничкатрансформација предузећа и банака:
Југословенска имеђународна искуства и перспективе,Научно друштво економиста
Југославије,Београд,2000,стр.266.

2) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011
3) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011,члан2.
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мернатражњаувременуипростору;високстепенагрегираности
инсталација;честмонополскиположајналокалнимтржиштима;
неопходностпостојањависокогнивоамеђусобнекоординацијеи
усклађеностиуфункционисањуиразвоју;специфичнекарактери
стикеупогледуодређивањаиформирањаценакомуналнихуслуга,
обрачунаинаплатапотрошњепроизводаиуслуга.

Обављање ових дјелатности је од виталног интереса зањи
хове кориснике. Ове дјелатности се обављају у увјетима инпер
фектногстања (непостојањетржишнеутакмице,вишепонуђача,
јавноправне овласти надлежних државних или локалних тијела,
итд),отудалатентне(пригушене)опасностизазлоупотребоммо
нополистичкогположаја,кадониуколикопостоји(атојередовита
појава). Честе симбиозе (остваривања заједништва) с носитељи
маполитичкевластиикреатораправногоквиразаобављањеове
дјелатности(овопосебнодолазидоизражајаналокалнојразини).
Збоговесимбиозечестоможедоћиупитањеизаштитаграђанаод
наметањанеприхватљивихобавезаитеретаусвимпословимаиз
подручјалокалногодноснорегионалногдјелокруга.4) 

КОМУНАЛНЕУСЛУГЕУЕВРОПСКИМЗЕМЉАМА

УсвимземљамауЕвропи једошлодореформи јавнокому
налнихпредузећа,асадржајтихпромена,степен,домет,инстру
ментикојисукоришћенииискуствајаковарирају.Основнисмисао
овихпроменајеусмеренуправцуповећањаефикасностиЈКП,по
бољшањаквалитетауслуга,обновеиразвојалокалнеинфраструк
туре,усвајањестандардаквалитетаиприменерегулативеЕУ,као
ибољекоришћењесредставафондоваЕУидругихфинансијских
извора.5)Притоме,бележесеразличитаискустваустариминовим
чланицамаЕвропскеуније,какоупогледутрансформацијејавно
комуналнихпредузећа(променауправнојформи,структуривла
сништва),такоиупогледупружањаразличитихврстакомуналних
услуга.

Високо развијене европске земље карактерише сигурност
имовинскогстатуса,развијеноиинституционалнозаштићенотр

4) СрећкоЈелинић,ЗвонимирЈелинић,„Комуналнеуслуге“,у:ХХIвеквекуслугаиуслу
жногправа,уредникМиодрагМићовић,ПравнифакултетУниверзитетауКрагујевцу
(Институтзаправнеидруштвененауке),Крагујевац,2011,стр.408.

5) СнежанаЂорђевић,Властиуакцијисветјавнихуслуга,Факултетполитичкихнаука,
Београд,2008,стр.252.
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жиште,каоикомпанијеокренутекаокомуналнимуслугамакојима
се на квалитетан начин задовољавају потребе потрошача.Моде
лисеразликују,алињиховузаједничкуоријентацијукарактерише:
смањење буџетских дефицита, прилагођавање стандардима, по
бољшање ефикасности, подстицај конкурентности, дерегулација
државногуплива.6)Основниправциреформиу„старимчланица
ма“ЕУбилисуусмереникатомедалитребаизвршитипроменеу
правнојформииструктуривласништваЈКПилине,иукојојмери.

Моделкојиискључујепроменеправнеформеиструктуревла
сништва ЈКП усмерен је пре свега на организационе реформске
процесе, прерасподелу средстава и радне снаге са циљем да се
побољшаефикасноступружањууслуга.Свакопредузећејеодго
ворнозасвојепословање,санагласкомнаперформансеуспешно
стипословањакоједобијајумерљивекарактеристике.Поредтога,
уонојмериукојојсвакадржаватодозвољаваиколикослободу
имају,јавнапредузећаутичунаценеуслугаиодређивањебројаза
посленихалисенеограничавапроменауукупнојвредностиимо
вине.

Промене у структури власништва и правној форми ЈКП об
ухватају три подгрупе: делимичне промене у правном облику и
структуривласништва,променеуправнојформииструктуривла
сништваЈКП,променеуправнојформиЈКП.Делимичнепромене
испољавајусеупогледураздвајањаосновнеделатностипредузећа
одосталихделатностикојанемењасвојуправнуформуиструк
турувласништва.Осталеактивностимогудапроменесвојуформу
наразличитеначине (приватизацијомдо100%,формирањемно
векомпанијеуформиакционарскогдруштвасајавнимкапиталом
којајеспособнадасамаопстаненатржишту,формирањем„joint
venture“компанијекојаподразумеваучешћеиприватногијавног
капиталасаразличитимоснивачкимулозима).

Променеуправнојформииструктуривласништваподразуме
вајутрансформацијуЈКПуакционарскодруштво(АД)саразличи
тиммодалитетима.Премаједноммодалитету,акцијепредузећасе
небипродавалевећбиседистрибуиралебезнакнадезапосленима
(30%)илокалнојсамоуправи(70%).Другимодалитетподразуме

6) Сталнаконференцијаградоваиопштина(Раднагрупазатрансформацијујавнихкому
налнихпредузећа)Трансформација јавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрбији
каефикаснијемпословању ЈКПи развојукомуналнеинфраструктуре,СКГО,2007,
стр.31
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ваданаконтрансформацијеЈКПуАД,30%акцијабисепродало
стратешкомпартнеру,40%акцијабиосталеувласништвулокалне
самоуправе,а30%акцијасерасподељујеграђанимаизапослени
ма.Трећимодалитетодносисенаформирањеновогзаједничког
предузећасаприватнимсекторомукојисеуносиимовинабившег
ЈКПодстранелокалнесамоуправеиимовинастратешкогпартнера
(51:49или49:51,узависностиододлукедржаве).

Променеуправнојформи ЈКП (каомодел) резултираиз ре
гионалногумрежавањаукоменеколико ЈКПизистеделатности
формиранекуврсту„jointventure“компаније(углавномАД).Про
менеувласништву(јавновласништвонадсредствима)нисупри
сутне,осимштосеимовинасадржавногнивоапреносинаниво
локалнихсамоуправакаоактивносткојапретходитрансформаци
ји.Уовомподмоделукојипосвојојсуштинипредстављафункци
оналнурегионализацијуитамогдесуистовременопримењивани
„benchmarking“, реформа система тарифирањауслуга, побољша
њенаплатеисмањењетрошкова,резултатинисуизостали.Каоре
зултатрегионализацијеиукрупњавања,овајвидтрансформације
који не утиче на својинске односе али има утицај на економич
ностпрекосвогобимапословањасепоказаокаопогоднијизапри
ступстранимизворимафинансирањазамодернизацијуиразвој.7) 
Овајмоделкористисвемодалитетекојипостојеујавноприватном
партнерству.

Штосетиче„нових“чланицаЕУ,наконизвршенетрансфор
мациједруштвеног,политичкогиекономскогсистема,дошлојеи
наредпитањереорганизације јавнокомуналнихпредузећаипо
стављањенатржишнетемеље.Циљјебиодасмањебуџетскеиз
датке и оспособе предузећа да самостално послују на тржишту
исамасеиздржавају,штосвакаконијебиломогућебезстраних
улагања и спровођења процеса приватизације.Међутим, управо
сусенатомпољуиспољилеодређенеслабости(трансформација
природнихуприватнемонополе,корупција,сукобинтересаине
заинтересованостзадаљепромене,занемарендруштвениаспект),
штојепроузрокованонедостаткомтранспарентностиутржишном
привређивању,недостаткомправнерегулативе,недовољнопреци

7) Сталнаконференцијаградоваиопштина(Раднагрупазатрансформацијујавнихкому
налнихпредузећа)Трансформација јавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрбији
каефикаснијемпословању ЈКПиразвојукомуналнеинфраструктуре,СКГО,2007,
стр.34.
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зиранимусловимаинвестирања,каоинепостојањемодговарајуће
регулативеконкурентноститендерскихусловаипроцедура.

Искуствопоказуједајекодбившихсоцијалистичкихземаља
„НовеЕвропе“,постојалаполитичкапотребаижељазатрансфор
мацијомимодернизацијомкомуналногсектораалиданијебило
потребнослепокопирати западнимоделприватизацијекомунал
нихуслугајерсуседруштвенеиекономскеоколностибитнораз
ликовале.Жељазадостизањемнивоаразвијеноститадашњихзе
маљаЕУјесвакакопозитивнаалиупитањујесложенпроцесза
чијеостваривањесупотребнеприпремеиодређеновремезаосми
шљенутранзицијуипланиранупостепенупримену.8)

Различитасуискустваовихземаљаупогледусвојиненасред
ствима која користе ЈКП, правној структури ЈКП, обиму делат
ности, регионализацији и међуопштинској сарадњи, утврђивању
цена,финансирањукапиталнихинвестиција,подстицањуучешћа
приватногсектора.

Унекимземљамаједржавапренеласвојинунадјавнимкому
налнимпредузећиманалокалнесамоуправе(нпр.пољскиисло
вачкисекториводопривреде).УСловачкојјесекторводопривреде
којиједржавновласништво,децентрализованнарегионалниниво,
односноналокалнесамоуправеуодређенимрегионима,алокал
несамоуправеимајуудеоувласништвунаосновуброја станов
никанасвојојтериторији.УРумунијисеоваимовинапомињеи
као„јавнодобро“.Унекимслучајевима,каоуМађарској,посебна
предузећачијијевласниклокалнасамоуправаустановљенасукао
тиносиоцитенеотуђивеимовине.9)

Упогледуправнеструктуретакођепостојеразноврснаиску
стваувећембројубившихсоцијалистичкихрепублика.УРумуни
јијеВлададаланалогдасве„regiaautonoma“усекторуводопри
вреде,штојерумунскиеквивалентзаЈКП,будутрансформисанау
акционарскадруштва.УсекторуводопривредеуЧешкојприватне
фирмесустицалеакцијеилипутемаукцијаилипутемкуповинена
берзи.Урегионусудруштвасаограниченомодговорношћурас
прострањенијанегоакционарскадруштва.ОдносуМађарској је
отприлике75:25,ауСловачкој57:43,укористдруштавасаограни
ченомодговорношћу.Поправилулокалнесамоуправесузадржале
100%власништвоупредузећимаодмахнакон трансформације у

8) Исто,стр.30.
9) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому

налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.1617.
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статускомпанијеоснованепоЗаконуопривреднимдруштвима.10) 
Штосетичеобимаделатности,непостојенекастандарднаиску
ствавећсваказемљаимасвојеспецифичности.Такоје,например,
уПољској,Владазатражилаодсвихлокалнихсамоуправадасвоја
јавнокомуналнапредузећатрансформишуиорганизујунатакав
начиндасеуоквируистихформирајуентитетикојићеобављати
самоједнуврступословаииматиједнусврхуидасеослободејед
ниоддругих.СличнаискуствасузабележенаиуХрватској,гдесу
појединелокалнесамоуправеосновалесвојехолдингкомпанијеза
пружањекомуналнихуслугаукојојсујаснораздвојенисвирачу
новодственисекториуоквирусвакепословнејединице.Различита
суиискустваупогледумеђуопштинскесарадњеирегионализаци
јеизмеђукомуналнихпредузећа.

Први,пионирскипримеррегионализацијеуАлбанијијеудру
живањеБератиКуцоваВИКпредузећа,штојезавршено2008.го
дине,седамгодинаранијенегоштојепрвобитнопланирано.До
нацијаНемачкевладеод6милионаеврабилајеподстицајзаово
удруживањеибићеискоришћеназареконструкцијуинфраструкту
резаводоснабдевање.11) 

У Бугарској постоји 51 предузеће за снабдевање водом, од
којихвећинаопслужујечетиридошестопштина, сабројемста
новникаоднеколикостотинахиљадаљуди.УСловачкој,државна
предузећазаснабдевањеводомбиласуподељенанаседамрегио
налнихпредузећазаснабдевањеводом,причемусуопштинедо
билеудеоувласништвунаосновубројастановника.СредстваЕУ
су добијана само под условом да се предузећа регионализују.У
Румунији,Влада јеодредилаоснивање једнедепонијепоокругу
(иако географски разлозимогу утицати и на другачија решења).
Изградња депонија је подржана изКохезионогфондаЕУ, али је
приватни сектор одговоран за наплату и техничко и операционо
функционисањепројекта.12)  

10) ПосебнагрупазаизрадупредлогаСтратегијезареструктурирањеиприватизацијујав
нихпредузећа (EBRD,EUMISP,KFW,USAIDMEGA,Светскабанка/LGID),Стра
тегијареструктурирањајавнихкомуналнихпредузећауСрбији,СКГО,Београд,2009,
стр.17.

11) EllenBaltzar, ChristelleKapoen,AndrasKis, ДушанШевић,VenelinaVarbova, Ruslan
Zhechkov, «Програмприоритетнихинвестиција у областиживотне срединеу југои
сточнојЕвропии»,Стратегијезареформу(Приручникзакомуналнапредузећаусек
торуводауЈугоисточнојЕвропи),Регионалницентарзаживотнусредину,Сентандре
ја,Мађарска,2009,стр.15.

12) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.2324.
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Када јеупитањуутврђивањеценакомуналнихуслуга свака
земљаимаодређенекарактеристике.ТакосуценеводеуБудимпе
штибиле175%веће1998.годинеуодносуна1994.годину.Осно
ванјепосебанфондзаонадомаћинствакојанисумогладаплаћају
рачунезакомуналије.Ценесупочеледаодсликавајуиоператив
неитрошковепословања.УПољској(градЛођ),различитецене
сепримењујузаразличитегрупепотрошача.Ценесеупринципу
састојеод:ценепометрукубномводе,базираненаводомеруили
паушалне сумебазираненапросекупотрошње;ценеприкључка
плусПДВ.13) 

Уобластикапиталнихинвестицијакомуналнихуслугаусвим
новимчланицамаЕУиспољавајусесличнипроблеми:недостатак
новцаобзиромнабројзахтева.Дабидонеклеублажилаовепро
блеме,Бугарска јеосновалаФонд заорганелокалне самоуправе
који јефинансијскидониралањиховавладаикоји јетасредства
искористиодакредитираопштинскакомуналнапредузећа.

Уконтекстуучешћаприватногсекторапостојеразноврснаис
кустваупогледууправљањаотпадом,уобластидаљинскоггрејања
исекторавода.Учешћеприватногсектораудаљинскомгрејањуу
земљамаурегионубилојенезнатно,највидљивијеуМакедони
ји,ЧешкојРепублици,ПољскојиЛитванији,каоиуградуПлое
шти, уРумунији, али збогнесигурностиу вези тарифа,потреба
зазнатнимулагањимаусанацију,каоизбогпроменаценагорива,
ниједошлодозначајнијеграстауучешћуприватногсекторапо
следњихгодинаурегиону.Усeктoрувoдaглaвнициљeвистрaних
инвeститoрa били су нajвeћи грaдoви. Бугaрскa имa сaмo jeдну
кoнцeсиjуусeктoрувoдaуСoфиjи;уРумуниjи,Букурeштиjoш
двaвeћaгрaдaимajукoнцeсиje.УМaђaрскojтaкoђe,инвeститoрje
биoзaинтeрeсoвaнзaБудимпeштуинeкoликoвeћихгрaдoвa,кao
штojeСeгeдин.Позитивнаискустваупогледуучешћаприватног
сектораууправљањуотпадомсунајвишеизраженанапримеруЧе
шке иСловачке (општине су саградиле заједничку депонију без
учешћацентралногбуџетаиускладусадирективамаЕУ).14)Разли
читаевропскаискуствауобластикомуналнихделатноститребало
бидапослужекаопримерина којиначин семожеиоваобласт

13) Сталнаконференцијаградоваиопштина(Раднагрупазатрансформацијујавнихкому
налнихпредузећа),„ТрансформацијајавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрбији
каефикаснијемпословањуЈКПиразвојукомуналнеинфраструктуре“,СКГО,2007,
стр.4446.

14) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.5152.
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бољерегулисатиикоднасналокалномнивоу,почевшиодправне
регулативепадотехничкихпараметаракојитребадаутичунапо
бољшањепословањалокалнокомуналнихпредузећа.

КОМУНАЛНЕУСЛУГЕУСРБИЈИ
(СТАЊЕИРЕФОРМСКИПРОЦЕСИ)

Каоштојевећнапоменуто,правниоквирзапружањекомунал
нихуслугаостварујесенаосновуЗаконаокомуналнимделатно
стима,причемујеузаконујасноназначенодајединицелокалне
самоуправе требадаобезбедематеријалне, техничкеи сведруге
условезаизградњу,функционисањеиодржавањекомуналнихси
стема,затехничкоитехнолошкојединствосистемаиобезбеђива
њеусловазаобављањекомуналнихделатности.

Комуналнуделатност,зависноодприродекомуналнеделатно
стииконкретнихусловаипотребаујединицилокалнесамоуправе,
можедаобављаускладуса законом:1) јавнокомуналнопреду
зеће;2)органуправејединицелокалнесамоуправе;3)привредно
друштвоипредузетник;4)сеоскамесназаједница,којојсеускла
дусаодлуком јединицелокалнесамоуправе,анаосновузакона,
могуповерити,узобезбеђивањезатопотребнихсредстава,кому
налнипословикојислужепотребамастановникатемеснезаједни
це;5)традиционалнаверсказаједница,којаускладусаодлуком
јединицелокалнесамоуправе,анаосновузакона,можеобављати
пословеуређивањаиодржавањагробаља;6)другалица,ускладу
сазаконом.15)Усистемуобављањакомуналнихделатности,јавна
комуналнапредузећапредстављајуједанодобликаорганизовања
обављањатихделатности,собзиромнатопојединекомуналнеде
латностимогуобављатиидругиоблиципредузећаипредузетни
циподусловимаинаначинпрописанзаконом.Тозначидаоснива
њејавнихкомуналнихпредузећанијепрописанокаообавезанити
сујавнапредузећајединиобликорганизовањаобављањакомунал
них делатности, већ јењихово оснивање прописано као обавеза
самозаобављањеодређеневрстекомуналнихделатности,азаоба
вљањеосталихкомуналнихделатностидатајемогућностизбора
јединицамалокалнесамоуправеилидаоснујујавнапредузећаили
даобављањетихделатностиповередругомобликупредузећаили
предузетнику.16) 

15) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011,члан5.
16) ЂорђеПавловић,НадеждаПетровићЖитко,Јавна и комунална предузећа уСрбији, 

Институтзаекономикуифинансије,Београд,2008,стр.69.
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ПремаЗаконуо јавнимпредузећимаиобављањуделатности
одопштегинтереса(2005),17) јавнопредузећезаобављањекому
налнеделатностиилиделатностиодзначајазарадорганајединице
локалнесамоуправеможедаоснујејединицалокалнесамоуправе,
актомкојидоносискупштинајединицелокалнесамоуправе.18)Код
нассепружањекомуналнихуслуганајчешћеивршипрекојавно
комуналнихпредузећа.

НаосновуподатакаМинистарствафинансија(АПР),постоји
око310јавнихкомуналнихпредузећачијисуоснивачијединице
локалнесамоуправеуСрбији.Преко100сумешовитапредузећа,
пружајувишеод једнекомуналнеуслуге.Обичносулоциранау
мањимопштинама,каоиусекторимакојисемогусматратипове
заним,нпр.одношењечврстоготпадаичишћењеулица.Увећим
локалнимсамоуправамапостојеспецијализованаЈКП:водоводи
канализација(50);сакупљањечврстоготпада(60);даљинскогреја
ње(35);пијаце(8)идругакојасебавеодржавањемгробаљаичи
шћењемулица.Укомуналнојделатностијезапосленооко53.000
људишточини2,5%одукупногбројазапосленихуземљи(извор
МинистарствофинансијаРС).Просечнокомуналнопредузећеима
176 запослених,иаконекабеоградскакомуналнапредузећаима
јуипреко2.000запослених.19)Када јеупитањуприходЈКП,он
јетоком2007.годинеизносиооко100милијардидинара(око2%
БДПСрбије)учијисуукупанизносушлиприходиоднаплатеко
муналнихуслуга,каоиодбуџетскесубвенцијеоснивача,аукупна
вредностимовинеЈКПтоком2011.годинепроцењенајенаоко173
милијардидинара.

ПремаАнкетиопотрошњидомаћинставаиз2013.годинеко
јујеурадиоРепубличкизаводзастатистику,утврђеноједа16,1%
свихприходаграђаниСрбијетрошенастановање,воду,електрич
нуенергију,гасиосталагорива,а7,8%науслугетранспорта.20)

Што се тиче финансирања комуналних услуга, одржавање
и чишћење улица и паркова се највише финансира из буџета, а
појединeсефинансирајуоднаплатеодстранепотрошача(снабде

17) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.108/2005.
18) Законојавнимпредузећимаиобављањуделатностиодопштегинтереса,Сл.гласник 

РС,бр.108/2005,члан4.
19) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому

налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.11.
20) Републичкизаводзастатистику,Анкетаопотрошњидомаћинстава2013,http://we-

brzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/35/17/LP11_077_2013_srb.pdf
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вањеводом,одвођењеипречишћавањеотпаднихвода,управља
њечврстимотпадом,даљинскогрејање),доксејавнипревозфи
нансирауглавномизнаплатеодпродатихкаратаиизопштинских
(градских)буџета.Пословикојисеодносенаодржавањегробаља,
зеленепијацеипаркирањефинансирајусеоднаплатекорисника
услугатихобјеката.

Постојинеколикозначајнихпроблемасакојимасесуочавају
комуналнапредузећа: доминантан утицај политичкихпартија на
запошљавањеруководећегкадра,негативнигодишњифинансијски
биланси,недовољнафинансијскасредствазаулагањеукапиталне
инвестиције, неразвијен систем финансијског управљања, соци
јалникарактерценакомуналнихуслуга,неефикасноступружању
услуга.

Измеђуопштинаиградоваијавнихкомуналнихпредузећапо
стојидубока,значајнаинедељивавеза.Општинесуоснивачијав
нокомуналнихпредузећа.Иопштинеијавнокомуналнапредузе
ћаосновзасвојепостојањецрпеизУставаРепубликеСрбије.21)За
кономојавнојсвојинииЗакономокомуналнојделатностирешени
сусвојинскиодносиизмеђуопштинаиЈКПтакоштосуопштине
(градови)посталииоснивачиивласнициистих(објекатаиуређаја
ујавнојсвојини)алиобзиромдасезакониодскорапримењујуто
једовелодосистемскогвишегодишњегнедовољногинвестирања
уосновнасредстваЈКП.Свакакодајеовостањеизазвалонеаде
кватнопружањеуслугаивећетрошковеодржавањa,алиинеефи
каснообављањеделатности.

УправљачкаструктураЈКПсечестопостављаизполитичких
разлога и мења се кад се мења власт у општини. Политизација
управљањакаопоследицуимаодсуствосамосталностиЈКПуво
ђењупословнеполитикеичестепроменедиректорапослелокал
нихизбора,безобзиранаостваренепословнерезултате.22)Слична
ситуацијајеиупогледузапошљавањастраначкихкадровачијије
бројзапоследњих10такгодинаприличнонарастаоизачијесе

21) Сталнаконференцијаградоваиопштина,(Раднагрупазатрансформацијујавнихко
муналнихпредузећа),ТрансформацијајавнихкомуналнихпредузећауРепублициСрби
јикаефикаснијемпословањуЈКПразвојукомуналнеинфраструктуре,СКГО,2007,
стр.24.

22) ПосебнагрупазаизрадузаизрадупредлогаСтратегијезареструктурирањеипривати
зацијујавнихпредузећа(EBRD,EUMISP,KFW,USAIDMEGA,Светскабанка/LGID),
Стратегија реструктурирањајавнихкомуналнихпредузећауСрбији,СКГО,Београд,
2009,стр.11.
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платеиздвајајузначајнафинансијскасредствакојабимоглaдасе
уложеуинвестицијеиодржавањекомуналнеинфраструктуре.

ЗаЈКПчијиприходизависеоднаплатеуслуга,ценесу,попра
вилу,сувишенискедабисеизњихмогаоодржаватисистемифи
нансиратиновеинвестиције.Поредтога,нискастопанаплатезна
чајнодоприносифинансијскимпроблемима.Одсустводугорочног
финансијскогпланирања,чијајепоследицадасесвакегодинераз
личитекомуналнеслужбемеђусобнотакмичедадобијусредства
заинвестицијеизбуџетаоснивача,резултиранемогућношћуреа
лизацијеинфраструктурнихпројекатакојизахтeвајузначајнемате
ријалнеиздаткеидугорочнопланирање.23)Самоаспектуправљања
комуналнимпредузећимапретеранинагласакстављанатехничке
перформансе, без значајног осврта на финансијске индикаторе
(ефикаснијанаплатауслуга,базаподатакапотрошача).Поредто
га,изражена јеидонеклефрагментацијаупогледунадлежности
(ЈКП,локалнасамоуправа,Републичкадирекцијазакомуналнеде
латности,одређенаминистарства).Сиромаштвограђанаутичена
ценукомуналнихуслуга,авеоматешкосевршиинаплатарачуна
закомуналијештосеодржавананегативнебилансепословања.

До скора је стање било такво да су локалне власти донекле
контролисалеорганизацијуиполитикуценаупредузећимаалису
појединеполитичкестранкенавластиупротекломпериодукори
стилесредстваовихпредузећачакизафинансирањеполитичких
кампања.

ВластиРепубликеСрбијемогудаимајуснажанутицајнапо
словањеиполитикуценајавнихкомуналнихпредузећауСрбији
путемлокалнихвласти.Почетком2007.годинедржавајеконтро
лисала45%цена,докјеостатакзависиоодкретањанатржишту.
Иакојеоктобра2000.годинеукинутзаконпокомејеВладаСрби
једиректнодаваладозволузапоскупљењалокалнихкомуналних
услуга,поштосеотомизјаснелокалневласти,утицајрепубличке
властинацененијеизостао.Садасеутицајможеиспољаватиин
директно,путемстраначкихканалаилиусловљавањемтрансфера
зафинансирањелокалних заједница.24)Данас јепитањеценаре

23) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.12.

24) МирославПрокопијевић,«Перспективатрансформацијеградскихкомуналнихсистема
уСрбијитренутностање,могућепромене»,у:Усусретновомстатусуградоваре
алностипотребе,уредници:ДејанМиленковић,ДушанДамјановић,ПАЛГОЦентар,
Београд,2007,стр.108.
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гулисано путем Закона о комуналним делатностима којим је та
кође задржанутицајрепубличкевластинаконтролуценалокал
нихкомуналнихуслугапрекорепубличкеДирекцијезакомуналне
делатности(онапрописујеметодологијузаутврђивањеобрачуна
пословних расхода по појединачним комуналним делатностима,
индикаторепословања,стандардеинормативеутрошкаенергијеи
материјала).Уколикоорганлокалнесамоуправерешидапромени
ценукомуналнеуслугеондајеДирекцијадужнададонесемишље
њеоусклађеностизахтевазапроменуценесаутврђеномметодо
логијомитоорганлокалнесамоуправеморадауважиприликом
доношењаодлукеопроменицене.

Поредовихгенералнихпроблема,могусеидентификоватии
специфичнипроблемикоји сукарактеристични заразличите вр
сте комуналних делатности. Тако, на пример, у области снабде
вањаводомирегулисањаотпаднихводапојављујусезаједнички
показатељикојиуказујуназначајненедостаткеуфункционисању:
нискецене,неадекватнаевиденцијапотрошача,немогућностефи
касненаплате,недовољнафинансијскасредствазазаменудотраја
лихмрежнихделова,високстепенгубитканамрежикојијепосле
дицадотрајалостисистема,недостатакинвестицијаусистемеза
пречишћавањеотпаднихводаштојеједанодпараметарасаускла
ђивањемфункционисањаовеврстесистемауземљамаЕУ,финан
сирањенесразмерновеликогбројазапослених,немогућностпро
ширењамрежакасеоскимподручјимааистовременоиограничена
могућностповраћајаинвестицијаизценеуслуга.Уобластилокал
ногјавногпревозасеиспољавајупроблемиинедостациувидуне
постојања квалитетних возила ињихове застарелости (аутобуси,
тролејбуси, трамваји), недовољног улагања у мрежни систем за
трамваје,коришћењапревазиђеногсистеманаплатекаратазапре
воз,недостаткаодговарајућегменаџментаулокалнимпредузећи
макојасебавепружањемовихуслугаинепостојањемстратешког
управљањаупогледумодернизованостилокалногјавногпревоза.

За управљање комуналним отпадом главну одговорност има
локалнавласт.Тојекомплексанзадатак,којизахтеваодговарајуће
организационекапацитетеисарадњуизмеђубројнихзаинтересо
ванихстранауприватномијавномсектору.25)Кључнипроблемиу

25) БошкоЈосимовић,МаринаИлић,Регионалниплануправљањакомуналнимотпадомза
11општинаКолубарскогрегиона,ИнститутзаархитектуруиурбанизамСрбије,Бео
град,2006,стр.5.
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оквирусистемаодлагањакомуналноготпадајесунепостојањеве
ћегбројарегионалнихдепонијауземљиисистемнаплатекојине
омогућавадовољнасредствазакапиталнеинвестиције.Уобласти
даљинског грејањаиспољавају сепроблемиувиду застарелости
производнеидистрибутивнемрежезбогнедостатакакапиталних
инвестиција;нижаценагрејањаучествујесамосаоко50%утро
шковимапроизводње;неувођењесистематарифирањазаснованог
напотрошњиуслугадаљинскоггрејања;отежаниусловизаувође
њекомбинованогсистемагрејања(мазут,гас,угаљ,итд).Штосе
тичеодржавањапутева,недостацисеиспољавајукрознедовољна
финансијскасредствазаодржавањеиулагањеупутеве,непостоја
њусавременогсистемауправљањасаобраћајемкојиутиченабез
бедностпешакаивозача,итд.

ПоредтогаштојерегулисанопитањесвојинеиимовинеЈКП
поменутимзаконскимрешењима,чиниседајепотребнорешитии
питањеправнеструктуреЈКПкојаподразумеваконверзијуЈКПу
привреднадруштва(ускладусаЗакономопривреднимдруштви
ма)штобисигурнодопринелодефинисањуоснивачкихправаоп
штина(градова)укапиталуЈКП,аистовременоиолакшалопита
њерегионалнихзаједничкихпројекатаиучешћаприватногсекто
ра(штопотврђујуиевропскаискуства).

Кадајеупитањуобимделатности,коднасјепраксадасеза
скоро сваку комуналну делатност оснива једно ЈКП (у Београду
има11ЈКП,уНишу5,уУжицу4,итд)идапоредосновнеделат
ностиобављајујошнеколикокомуналнихуслуга.

Обједињавањемуслугаујединственукомпанијуумањимза
једницамапостижесевећа ефикасност (нпр. такоштоћепосто
јатисамоједноодељењезазаједничкепословеиштоћерадници
бити искоришћени токомцелог радног времена, а који бииначе
моглииматисамоскраћенорадновремехонорарнипосаоакоби
сефокусиралисамонаједнуврстууслуга).26)Акобисеиздвојила
основнаделатностодспореднихуслугатобипомоглодасеуста
новестварнитрошковиосновнеделатностииомогућилоЈКПдасе
усредсреденапобољшањеефикасностиглавнеделатности.Поред
тога,уколикобисесвакауслугатретиралакаозасебнапословна
јединицатобистворилопредусловедасеустановестварнитро
шковисвакеуслуге(ценакоштања).

26) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.19.
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Законокомуналнојделатности(2011)27)омогућавададвеили
вишелокалних самоуправа обављају комуналнепослове.Најпре
сеформираОдборзауспостављањемеђуопштинскесарадњеуко
јиулазеподвапредставникаизсвакелокалнесамоуправеичији
јеглавнизадатакдадонесестудијуоправданости(садржианали
зустања,проценуопостојањупонудеитражњезаобављањемте
делатности,потребнересурсеиочекиванерезултате).Уколикосе
студијапокажеоправданомондасепотписујеуговорозаједничком
обављањукомуналнеделатностикоји сууобавезидаусвоје све
скупштинеопштине(градова)којесугапотписалеитоурокуод
3месеца.ЗаконјеомогућиоипитањеоснивањаМеђуопштинског
саветазакомуналнеделатностикомесемогуповеритиодређена
питањаизобластиуређивањакомуналнеделатности.Овосузна
чајнипредусловизаподстицајиразвојмеђуопштинскесарадње.
Коднасјеовајпроцес,заразликуодевропскихземаљајошупо
воју.Усекторуснабдевањаводомпостојисаморегионалнисистем
снабдевањаводомРзавукомејавнодржавнопредузећеснабдева
водомвишеопштинеидвапримерасарадњеуобластиуправљања
комуналнимотпадомувидуформирањарегионалнихдепонија(у
УжицуиПироту),маданиједнаодњихјошнијепочеласарадом.
Важно је на пољу удруживања управљања комуналним отпадом
дадржаваидаљепружаподршкуиницијативамалокалнихсамоу
правазаорганизовањерегионалнихдепонијаинадоследномпри
мењивањудонешеногзаконауовојобласти.Усекторуводамогао
бисеосмислитисетфинансијскихитехничкихмеракојибипод
стаклилокалнесамоуправедаудружујуовуврсту ЈКП,каоида
сеизмениЗаконоводама(2010)28)којимбисеовластилелокалне
самоуправедамогудасеудружујуупитањимапроизводњеиди
стрибуцијеводе.

ШтосетичепословањаЈКПпредузећаиодносасаоснивачем,
тојерегулисанопутемОдлукеооснивањуЈКПиОдлукеоначину
вршењаодређенеделатности,којимасенедефинишупараметри
успешног пословања,финансијског учинка и унапређења квали
тетапружањауслуга.Годишњиизвештајопословањукојиподно
сеЈКПнесадржесуштинскеинформацијеопословањупредузећа
нитиелементестратешкогпланирања.Инвестиционопланирање
иодабируреализацијикапиталнихинвестицијанајчешћејепове
реноДирекцијамазаграђевинскоземљиштештоимазапоследи

27) Законокомуналнојделатности,Сл.гласникРС,бр.88/2011.
28) Законоводама,Сл.гласникРС,бр.30/2010.
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цудасемноговишеулажеупутеве(збогмањекомпликованости
планирањаифинансирања)уодносунаулагањеуводоводнеили
канализационесистеме.

Каопрви коракупобољшањупословањапредузећа требало
бидабудеувођењеСпоразумаоуслугамаизмеђуопштинаиЈКП.
Тиспоразумибиморалидасадржесредњорочнуфинансијскупро
јекцију прихода и расхода, пројекцију циљева и ресурса који су
потребни да би се они остварили, дефинисањемерљивих инди
каторапословања,одређивањеквалитета,континуитетаиучеста
лостиуслуга,каоистепеназадовољењауслугаодстранеграђана.
Такође, требало би спровести професионализацију руководећег
кадра(50%члановауправниходборадабудупрофесионалци,ане
члановиполитичкихпартија;максималанбројчлановауправних
одборакојиможебитиразрешеннеможебитивећиодједнетре
ћине;директоринетребадабудучлановиполитичкихстранакаа
уколикојесутребадаподнесуоставкенастраначкефункције,уз
одговарајућистепенобразовањаинајмање5годинарадногстажа
укомуналномсектору;разрешењедиректоратребадасезаснива
настепенууспешностипословањаистручности,анепартијској
припадности).

Поредтога,каоозбиљаннедостатакистичесеинепостојање
стручнихљудиуоквируодељењаопштинскеуправекојасебаве
питањимаразвојаинадзораЈКПа.Збогтогабитребалоформи
ратиовакваодељењауоквирувећихопштина,каоиуградовима,
укојимабисеспровелаобукаиусавршавањелицаодстранеми
нистарставакакобипомоглиупословањуЈКП.Важанаспектуна
пређењапословањаогледасеиутомедаЈКПтребадакрозсвоје
годишњеплановеопословањупланирајукапиталнеинвестицијеи
припремајувишегодишњеинвестиционепланове.

Ускладусакретањеминдикатораучинкаиусвојенимстан
дардима,менаџментЈКПтребадапређенасистемкојићеусреди
штеставитииспуњавањепостављенихциљеваипружањеуслуга
корисницима, ане самонапословањеуоквирупредвиђеногбу
џета.Тозначидатребанаћиначиндасеунапредепродуктивност
иефикасност,укључујућииснижавањенивоаодлучивања.Поред
тога,ЈКПтребадаразвијукапацитетеууправљањуљудскимре
сурсима, информационим технологијама и што је најважније, у
управљањуфинансијама.29) 

29) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећау РепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.31.
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Такође,морајусепронаћииефикаснијимеханизмизанепла
тише, пре свега према социјално угроженим категоријама (кроз
субвенционисанецене заовекатегорије, а садруге странеда се
обезбедесредстваизбуџетаопштинакакобисенадокнадилигу
бицизбоговаквихцена).Истотакојеважноувестисистемодржа
вањакојићебитифокусираннаспречавањепроблемаитопредви
детикрозбуџетскаулагања,анапољуинвестицијаприоритетније
требадабудуонекојесмањујутрошкове.

Законокомуналнимделатностимa,башкаониГодишњипро
грамипословањаЈКП,несадржесистемемерењаибенчмаркин
га.Мерекаоштосураднооптерећење,ефикасност,ефективности
продуктивностмогусеувестиусвакомсекторујавнихполитикаи
неодносесесамонаорганескупштинеопштине(града).Тако,на
пример,ЈКПкојесебавиодржавањемстамбенихзградаможеда
уведеовемерепричемубираднооптерећењепредстављалоброј
поправкикојисеостваритокомданаилимесеца,аефикасностби
представљалаодносизмеђубројаобављенихпоправкииресурса
којисупотребнизањиховуреализацију(бројрадника,теретнаи
путничкавозила,фасаднескеле,мешалицезабетон,фасаднеди
залице, машине за прочишћавање канализације под притиском,
опремазараднависини,столарске,браварскеилимарскемаши
неиалати,рачунарскаопрема,материјал).Ефикасностсеодноси
на степендо кога је некипосаоилипоправка обављенаи коли
ко је времена било потребно за неку поправку или интервенци
ју.Продуктивностбипредстављаламеруизраженуупроцентима
реализованогпослауодносунапланиранипосаоуодређенојма
тематичкојјединици,најчешћеуметрима,штозависиодприроде
поправкеилиинвестиције.Услучајуодржавањаулицарадноопте
рећењебипредстављалобројпоправљенихилиизграђенихулица,
ефикасносттрошакпопоправљеномметруулице,ефективностби
значила%поправљенихулица којефункционишупосле6месе
ци(поправљенипутјеонајкојинеморадасепоправљанаредних
6месеци), апродуктивност сеодносинапроценатпоправљеног
путауодносупланирано,израженоуметрима.Путемовихмера
могуће једоћиидоодређенихстандардаупогледуостваривања
пословнихрезултатаиквалитетаиспуњеностиуслугапремагра
ђанимаускладусамеђународнимискуствима.Управобиовемере,
акаснијеидобијенестандардеодистихтребалоуградитиуСпора
зумеуодлукамаизмеђуопштина(градова)иЈКП.
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Упоређивањесанајуспешнијима(“benchmarking”)уодређеној
делатноститребакориститикаоинструментуреформамаЈКПјер
се на тај начин добијају информације и сазнања о предузећима.
Прикупљенеинформацијебићекориснезадобијањеодговорана
питања,као,например:којеЈКПиманајвишемогућностидапо
бољшаефикасностураду;којетарифећеомогућитиповраћајтро
шкова,иликакопобољшањеефикасностипретворитиусмањење
запосленихуЈКПуодређенимрегионима.30)Кадазапослени,апре
свегаменаџментпредузећастекнуискустваисазнањаупогледу
мерењаикадасекрозразличитерезултатемерењаутврдеодгова
рајућистандарди,ондаћедалеколакшебитимогућедасеуста
новеииндикаторипобољшањапословањапредузећакојасебаве
комуналнимделатностима.Каокрајњициљјестеупоређивањеса
најуспешнијимпредузећимакрозвишисистеммерења(бенчмар
кинг)јерћенатајначинмањеуспешнапредузећалакшемоћида
установегрешкеипобољшајусвојапословањаиуслуге.

Дирекција,дакле,премазакону,утврђујеметодологијуутвр
ђивања цена комуналних услуга. Елементи за образовање цена
комуналнихпроизводаиуслугасу:1)пословнирасходиисказани
у пословним књигама ифинансијским извештајима, који семо
гупризнатиуценукомуналнеуслугеускладусаметодологијом,
стандардимаинормативимакојеутврђујеДирекција;2)деорасхо
дазаизградњуиреконструкцијуобјекатакомуналнеинфраструк
туреинабавкуопреме,премаусвојениминвестиционимпрогра
мимаиплановимаопштине,којисефинансирајуизценекомунал
нихуслуга;3)добитвршиоцакомуналнеделатностикојанеможе
битивишаоднивоакојиутврђујеДирекција.31) 

Утврђивањеценакомуналнихуслугазаснивасенапринципи
мадаизносценетребадапокријетрошковепословања,дапостоји
усаглашеностценакомуналнихуслугасаутврђенимстандардима
приступачности,дасепримењујеначело„потрошачплаћа“идане
постојеразликеуценамаизмеђуразличитихкатегоријапотроша
ча.Ипак,закономјеуведенокаомогућностда јединицелокалне
самоуправемогудаутврдекатегоријепотрошачакојисуустањуда
плаћајусубвенционирануценукомуналнеуслуге,каоиизноссуб
венцијазасвакукатегорију.Уколикосетаконештодогодиондаје
локалнасамоуправадужнаданадокнадидеосубвенцијевршиоцу

30) Исто,стр.32.
31) Законокомуналнимделатностима,Сл.гласникРС,бр.88/2011,члан40.
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обављањакомуналнеделатности,аУговоромоповеравањуизме
ђулокалнесамоуправеивршиоцакомуналнеделатностизаконом
јеомогућенодасеискључинадокнађивањесубвенција.Оваквим
законскимрешењемиспуњенисунекипринципиикритеријумиу
складусаискуствимаразвијенихевропскихземаља.

Међутим,ценакомуналнихуслуганиједовољнадаобезбеди
квалитетнијеуслугенависокомнивоу,каоидаистовременоомо
гућиинвестирањеуодржавањеипроширењепостојећихкапаци
тета комуналне инфраструктуре.Да би допунили своје приходе,
ЈКПсечестоодлучујудаактивностиусмереинаспореднеделат
ностисакојимасебаве.

За утврђивање тарифа ЈКП уСрбији су тренутно одговорне
локалневласти.Бојећиседаћеповећањетарифадовестидосамо
јошвећегбројазапосленихуЈКП,Владаједонеламерезаограни
чењетарифаувисинистопеинфлације.НаосновуЗаконаојавним
предузећимаиобављањуделатностиодопштегинтересаиУредбе
опоступкупривременеобуставепреносатрансфернихсредстава
избуџетаРСјединицилокалнесамоуправе,државајепредвидела
могућностпривременеобуставетрансфераопштинамакоједозво
леповећањеценакомуналнихуслугаизнаднивоаинфлацијепред
виђенеМеморандумомобуџету,небилиспровеласвојумакроеко
номскуполитику.32)Закономјепредвиђенодалокалнесамоуправе
немајутоликуслободуутврђивањаценазбогпостојањастандар
дизованеметодологије којупрописујеДирекција.Садруге стра
не,ценекомуналнихуслуга генералноимајусоцијалникарактер
ислужезакуповину„социјалногмира“,ауправотенискеценеи
утичунаЈКПдаимајупредзнаквечитихгубиташа.

Закономокомуналнимделатностимаомогућенојеповеравање
пословакомуналнеделатностиодстранејединицалокалнесамо
управекојиимајузациљизградњу,реконструкцијуилиодржава
њеобјекатакомуналнеинфраструктуренапериодод5година,а
уколиковршилацкомуналнеделатности(привреднодруштвоили
предузетник,например)преузиманасебеобавезудаулажесред
ства у изградњу комуналне инфраструктуре и набавку основних
средставазаобављањекомуналнеделатности,ондасетајуговор
можепродужитиинадужипериод,алиненавишеод25година.
Овим законскимрешењемомогућен јеулазакприватног сектора

32) Сталнаконференцијаградоваиопштина,Стратегијареструктурирањајавнихкому
налнихпредузећауРепублициСрбији(предлог),СКГО,2011,стр.37.
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упружањууслугаЈКП,азатојепремазаконупотребноиспуни
ти одређене услове, као што су студија оправданости (детаљна
анализа затеченогстања,анализапонудеипотражњезаобавља
њемтеделатности,SWOTанализапредности,недостаци,ризици,
предусловиипрегледочекиванихрезултата),затимјавнарасправа
о свим понуђеним студијама оправданости од најмање тридесет
дана и јавна доступност свих докумената грађанима, доношење
одлукеорасписивањуконкурса,доношењеодлукеоповеравању
пословакомуналнеделатностиодстранескупштинејединицело
калне самоуправенајбољемпонуђачуи закључивањеуговора са
њим.Дакле,закономсустворенипредусловидасеизвршидемо
нополизацијауслуга,штозначиданеморасамодаодређеноЈКП
обављакомуналнепослове,већтоможедаурадииприватнисек
тор,бездирањаупитањевласничкеструктуре.

Оночегасеновизаконниједотакаојестепитањеприватиза
цијеЈКП,ачакјеузаконуистакнутодапредметдавањаузакуп
илиотуђењанемогудабудумрежеиобјектикојислужезапре
чишћавање и дистрибуцију воде, одвођење и пречишћавање ат
мосферскихиотпаднихвода,снабдевањепаромитопломводом,
заобезбеђивање јавнерасвете.Процесприватизацијеовихврста
предузећа био је најкомпликованији процес и у другим бившим
социјалистичкимземљамазатоштојеитамоосталанавикадасе
социјална политика води преко ЈКП. Генерално гледано, лако је
изводљиваприватизацијаодређенихкомуналнихделатности(пре
воз,чишћењеипрањеулица,одношењесмећа,ђубриво,зеленило,
гробља),акодводоводаиканализацијепостојепреноснемрежеи
збогтогабибилодоброизвршитиподелутихделатностинапро
изводњу,преносидистрибуцију.Производњаидистрибуција се
релативнолакоприватизују,акодпреноснихмрежамогућасутри
решења:1)задржавањеудржавномвласништву(нијенајбољееко
номскорешење);2)концесије(политичкијебезболнијајерпосле
истекауговорапреноснемрежепостајујавновласништво,акон
цесионарулажевеликаекономскасредстванапочеткуконцесије
дабикаснијемањеулагаоисвевишекумулираодобит,штојење
говекономскиинтерес);3)приватизацијабезограничењавремена
(економскинајбољерешењејерјевласникууинтересудафирма
имаштовећувредносттокомчитавогпериодаукомејеонвласник
затоштоћеуслучајупродаједобитивишеновцаизбогтогасеула
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гањараспоређујутокомчитавогпериодавласништва,анесамона
почетку,каокодконцесија).

Једанодважнихинтересаприватногсекторајестепитањеи
дерегулацијеценајерјеосновниинтерессвакогприватногпреду
зетникададођедодобитиштојевеомаотежаноуусловимакада
суцененискеиимају„социјалникарактер“.Одвеликеважности
заспровођењепроцесаприватизацијејестедасесвеодвијапутем
тендерајерјетендертајкојидржиквалитетиценууслугајерпод
притиском тендераценеидунадоле, а квалитет услугана горе.
Акотендеранема,ондаћеприватнипредузетникиматифирмуса
монополскимправомдаодређујеценекаквеонгодхоће,аузпри
суствоконкуренцијекојасеманифестујекрозорганизовањетен
дера приватнипредузетник тонећемоћи да спроведе.Опасност
постоји у погледу да приватно предузеће (уколико само послује
натржишту)подигнеценекомуналнихуслуга,аондабитребало
омогућитипотпунуслободууласказасвакуфирмунатржиште.Да
бисеспречилеодређенемалверзацијенеопходнојеосноватиједно
регулаторнотелонанивоуземљекојебиомогућило једнакумо
гућностприступасвимфирмама,укључујућииценовнуполитику
иинтереспотрошача.
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MilijaCvijovic

UTILITIESINEUROPEANCOUNTRIES
ANDSERBIA(THEREFORMPROCESS)

Resume
Publicutilitiesincludeawiderangeofperformingava
rietyofutilityoperations,whichrepresentoneofthepri
mary activities of local governments, as well as higher
levelsofthegovernment.Changingtheviewthatthero
leof thesegmentsof thepublicadministration is just to
implementadecisionsand“letterofthelaw”totheview
thattheroleofinstitutionsinthesystemofpublicadmini
strationistoprovideservicesthroughasystemofpublic
services,meantthedirectapplicationoftheoreticalprin
ciplesandknowledgeofthenewpublicmanagement,and
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bestpracticesproventobeeffectiveintheprivatesector.
Followingtheseprinciples,thedevelopedcountriesofthe
worldimplementedsignificantreformsintheareaof  uti
lities,particularlypayingattentiontothelegalformand
ownershipstructureofthePUC,increaselevelsofeffici
encyandproductivity,reducingcostsinthebudget,redu
cingstate interventioninmunicipalaffairs,encouraging
competition.Inthecaseoftheformersocialistcountries,
theinsufficientdevelopmentofthelegal,politicalandeco
nomicsystemresemblingthedevelopedcountries,models
takenoverdidn`tmeetpracticalapplicationqualityeno
ughbecausetheyshowednumerousdeficienciesregarding
thetransformationofthePUC,thelackofappropriatele
gislation,increasedlevelsofcorruption,theformationof
privatemonopolies,theimpactonthepricelevel,lackof
interest in thebenefitsof thewidercommunity, irregula
rities in thebiddingandprocurement.When itcomes to
Serbia,themaindisadvantagesaremanifestedinthelack
ofquality legislation that shouldclearlydefine theutili
tiessystemandincludesallitsparts,aswellasthelack
ofastrategicdocumentatthecentrallevel,whichwould
clearlydefinedirectionsof futurereforms.Using theex
perienceoftheEUmemberstatesthroughlegislationthat
includeslaws,strategiesandplansadoptionandtheiref
fectiveapplicationitispossibletoreducetheinfluenceof
thedominantpoliticalpartyintherecruitmentofmanage
ment,improveannualfinancialresults,increasefinancial
resources for capital investment, to develop a systemof
financialmanagement, to reduce the social characterof
municipalservicespricesandincreaseefficiencyinservi
cedelivery.
Keywords:publicutilities,publicutilitycompanies, tran
sformation, modernization, measurement and standard
system.

 Овај рад је примљен 28. октобра 2014. године а прихваћен заштампу на састанку
Редакције26.новембра2014.године.
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ГРAЂAНИ И БУЏETСКИ ПРOЦEС НA 
ЛOКAЛНOM НИВOУ***

Сажетак
Учeшћe грaђaнa (у ширeм сми слу jaвнoсти уoпш
тe) je вeoмa вaжaн aспeкт функциoнисaњa друш
твeнoeкoнoмских систeмa у зeмљaмa у трaнзициjи. 
Oвo питaњa знaчajнo je кaкo сa стaнoвишт a рaзвoja 
дeмoкрaтиje, тaкo и eфикaснoсти и eфeк тивнoсти 
eкoнoмскoг систeмa, пoсeбнo oнoг њeгoвoг дeлa кojи сe 
oднoси нa jaвни сeгмeнт систeмa (jaвни или држaвни 
сeкт oр у нajширeм сми слу). Учeшћe грaђaнa je прoцeс 
кojим сe прoблeми, пoтрeбe и жe љe грaђaнa угрaђуjу 
у прoцeс дoнoшeњa oдлукa лoкaлнe сaмoупрaвe. Oн 
пoдрaзумeвa двoсмeрну кoмуникaциjу измeђу грaђaнa 
и лoкaлних влaсти чиjи je зajeднички циљ дoнoшeњe 
квaлитeтниjих oдлукa кoje имajу jaвну пoдрш ку. Нa 
лoкaлнoм нивoу учeшћe jaвнoсти мoжe утицaти нa 
oдлукe у рaзличитим oблaстимa: у oблaсти дoнoшeњa 
лoкaлних jaвних пoлитикa и прaвних aкaтa, приликoм 
припрeмe и усвajaњa лoкaлних рaзвojних плaнoвa и 
прoгрaмa, кao и кoд дeфинисaњa и рeaлизaциje кoн
крeтних прojeкaтa нa лoкaлнoм нивoу. 
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У рaду je пoсeбaн aкцeнaт стaвљeн нa питaњe укљу
чивaњa грaђaнa у буџeт ски прoцeс нa лoкaлнoм нивoу 
у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe (грaдoвимa и oпш
тинaмa) у Ср би ји. У зaвиснoсти oд oбликa и стeпeнa 
утицaja грaђaнa нa прoцeсe дoнoшeњe oдлукa у jaвнoм 
сeкт oру, мoжeмo рaзликoвaти вишe нивoa њихoвe 
пaртиципaциje. Oни сe крeћу oд oснoвнoг нивoa кojи 
пoдрaзумeвa инфoрмисaњe грaђaнa o питaњимa jaв
нe упрaвe (oвa фoрмa пo прирoди ствaри уjeднo имa и 
кaрaк тeр eдукaциje); идe дaљe прeкo прикупљaнa ин
фoрмaциja и упoзнaвaњa сa мишљeњимa и стaвoвимa 
грaђaнa; зaтим прeкo кoмуникaциje влaсти сa грaђa
нимa кoja пoдрaзумeвa пoврaтнe вeзe (нeпoсрeдни 
диjaлoг), дo пaртнeрскoг oднoсa у кoмe грaђaни нeпo
срeднo пaртиципирajу у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa. 
Кључнe рeчи: Лoкaлнa сaмoупрaвa, Учeшћe грaђaнa, 
Буџeт ски прoцeс, Tрaнспaрeнтнoст jaвних функциja, 
Прaвни oквир пaртиципaциje грaђaнa.

Uчeшћe грaђaнa, a пoсeбнo сeгмeнт кojи сe oднoси нa лoкaлни 
нивo влaсти, прeдстaвљa вaжaн oблик нeпoсрeднe дeмoкрaтиje 

кojи сe мaнифeстуje у свaкoднeвнoм живoту лoкaлних зajeдницa. 
Oвaкaв кoнцeпт дeмoкрaтиje сe мoжe примeнити кaкo у зeмљaмa 
рaзвиjeнe дeмoкрaтиje, тaкo и у мaњe рaзвиjeним и зeмљaмa у трaн-
зициjи Слoбoдни избoри свaкaкo прeдстaвљajу oснoву дeмoкрaтиje. 
Нaвeдeни кoнцeпт пoдрaзумeвa мeђутим дa je дeмoкрaтиja вишe 
oд слoбoдних избoрa. „Влaдaвинa нaрoдa, oд нaрoдa и у кoрист 
нaрoдa“1), прeтпoстaвљa пaртнeрствo измeђу грaђaнa и њихoвих 
изaбрaних прeдстaвникa кoje сe мoрa прeнeти нa свe звaничникe 
и институциje влaсти. У дeмoкрaтским зeмљaмa ширoм свeтa, 
oвaкaв oднoс грaђaнa и њихoвих изaбрaних прeдстaвникa у влaсти, 
укључуjући и oнe нa лoкaлнoм нивoу, oбeзбeђуje oдгoвoрни и 
трaнспaрeнтни рaд звaничникa и ствaрaњe мoгућнoсти дa грaђaни 
учeствуjу у рaду лoкaлнe сaмoупрaвe, чaк и у њeним свaкoднeв-
ним aктивнoстимa. Нa грaђaнимa je дa искoристe oву мoгућнoст, 
дoк звaничници и нa лoкaлнoм и нa вишим нивoимa влaсти, трeбa 
дa их oхрaбрe дa учeствуjу у свaкoднeвним aктивнoстимa упрaвe. 
Oвaj прoцeс je дaнaс у Србиjи вeћ пoстao нeпoврaтaн, мaдa трeбa 
имaти у виду дa je пoтрeбнo joш мнoгo тoгa урaдити дa би пoтeн-
циjaли дeмoкрaтиje у пoтпунoсти дoшли дo изрaжaja у свaкoднeв-
нoм живoту лoкaлних зajeдницa.

1) Сeнтeнцa изрeчeнa joш срeдинoм 19-тoг вeкa кojoм je Aбрaхaм Линкoлн дeфинисao 
суштину дeмoкрaтиje.
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Дa би сe пoмeнутo пaртнeрствo измeђу грaђaнa и влaсти 
oствaрилo, нeoпхoднo je дa сe инфoрмaциje кoje су вaжнe зa живoт 
у зajeдници учинe грaђaнимa дoступним. Нa примeр, грaђaни 
трeбa дa буду инфoрмисaни o нaчину нa кojи сe oдвиja прoцeс 
дoнoшeњa буџeтa лoкaлнe сaмoупрaвe, o њeгoвoм oснoвнoм сaдр-
жajу и нajвaжниjим кoмпoнeнтaмa, кao и нaчину нa кojи ћe њeгoвa 
имплeмeнтaциja утицaти нa њихoв и живoт цeлe зajeдницe.

Истoврeмeнo, прeдстaвници влaсти приликoм дoнoшeњa 
oдлукa кojимa сe уoбличaвa живoт зajeдницe и свих њeних пoje-
динaцa, би мoрaли дa буду упoзнaти сa мишљeњeм грађана кoje 
прeдстaвљajу. Лoкaлнe влaсти трeбa дa буду упoзнaти сa тимe штa 
грaђaни мислe o услугaмa кoje им лoкaлнa сaмoупрaвa пружa и у ту 
сврху нa рaспoлaгaњe им стojи читaв aрсeнaл упрaвљaчких aлaтки 
o кojимa ћe кaсниje бити нeштo вишe рeчи.

Кoнaчнo, грaђaнe je пoтрeбнo пoзивaти дa кao дoбрoвoљни 
прeдстaвници учeствуjу у рaду рaзличитих рaдних групa, кoмисиja 
и сaвeтoдaвних групa кoje сe фoрмирajу кaкo би пoмoглe лoкaлним 
влaстимa дa успeшниje испуњaвajу oбaвeзe. Грaђaни нa oвaj нa-
чин мoгу бити вeoмa крeaтивни и oд вeликe пoмoћи у изнaлaжeњу 
рeшeњa зa рaзличитe прoблeмe, кao и у свaкoднeвнoм рaду лoкaлнe 
сaмoупрaвe. 

Нa крajу, трeбa свaкaкo имaти у виду дa мa кaкo учeшћe грaђaнa 
билo oд кључнoг знaчaja зa дeмoкрaтиjу, рaди сe o прaкси кojу ниje 
увeк лaкo oствaрити. Зa тo je пo прaвилу пoтрeбнo мнoгo пoли-
тичкe вoљe, упoрнoсти и oпрeдeљeнoсти зa стaлну eдукaциjу, кaкo 
грaђaнa, тaкo и звaничникa, o њихoвим мeђусoбним oбaвeзaмa и 
прaвимa тoкoм прoцeсa рaзвoja дeмoкрaтиje. 

1. ДEФИНИЦИJA УЧEШЋA ГРAЂAНA

Уче шће или пaртиципaциja грaђaнa пoдрaзумeвa рaзличитe 
aк тивнoсти кojимa сe грaђaни укључуjу у прoцeс дoнoшeњa oдлу-
кa oд jaвнoг знaчaja и тaкo нeпoсрeднo ути чу нa квaлитeт свoг и 
живoтa свojих сугрaђaнa у oквиру ужe или ширe друш твeнe зajeд-
ницe у кojoj живe. Oнe мoгу дa укључуjу фoрмe у кojимa грaђaни 
имajу aк тивнe улoгe, нпр. кaдa грaђaни крoз рaзнe oбликe удру-
живaњa и инициjaтивa улaзe у дирeк тну интeрaкциjу сa прeдстaв-
ницимa влaсти. O пaсивним oблицимa пaртиципaциje мoжe дa сe 
гoвoри кaдa грaђaни сaмo присуствуjу сaстaнцимa или прeзeнтa-
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циjaмa кaкo би сe инфoрмисaли и ближe упoзнaли сa кoнкрeтним 
oдлукaмa или прoгрaмимa. Учeшћe грaђaнa дoбиja свoj пу ни oблик 
и eфeкaт кaдa сe грaђaни oкупљajу кaкo би сe инфoрмисaли и рaз-
гoвaрaли o прoблeмимa свoje зajeдницe, дa би зaтим кao рeз ултaт 
тoгa пoнудили пoтeнциjaлнa рeшeњa прeдстaвницимa влaсти, a зa-
тим и узeли учeшћe у имплeмeнтaциjи пoнуђeних рeшeњa. 

Прaксa нeпoсрeднoг учeшћe грaђaнa у функциoнисaњу влaсти 
нa свим нивoимa, a пoсeбнo нa лoкaлнoм, прeдстaвљa jeдaн oд 
тeмeљних принципa дoбрe дeмoкрaт скe прaксe и дoбрoг уп-
рaвљaњa. Oнa пoчивa нa прaву грaђaнa дa учeствуjу у дoнoшeњу 
oдлукa и пoлитикa кoje ути чу нa њихoвe живoтe и пoдрaзумeвa 
зajeднички рaд свих зaинтeрeсoвaних стрaнa нa прojeк тoвaњу 
будућнoсти сoпствeнe лoкaлнe зajeдницe. Учeшћe пojeдинaцa у 
дoнoшeњу oдлукa у њихoвoj примaрнoj срeдини нeрaздвojивo je 
пoвeзaнo сa прaвoм приступa инфoрмaциjaмa и рaзвojним плaнo-
вимa, oднoснo мoгућнoшћу учeшћa у рaзвojу jeдинствeнoг плaнa 
рaзвoja њeгoвe лoкaлнe зajeдницe.

Пaртиципaциja пoдрaзумeвa зaинтeрeсoвaнoст и спрeмнoст 
нa сaрaдњу свих рeлeвaнтних субjeкaтa, oднoснo oргaнa лoкaл-
нe сaмoупрaвe сa jeднe, и грaђaнa, сa другe стрaнe. Oнa пoдстичe 
дa сe мeђу њимa рaзвиja и oдржaвa oднoс мeђусoбнoг увaжaвaњa 
и рaзумeвaњa рaзличитих пoтрeбa и интeрeсa, a сa oснoвним 
циљeм унaпрeђeњa живoтa зajeдницe. Лoкaлнa сaмoупрaвa кoja je 
зaинтeрeсoвaнa зa aк тивнo укључивaњe свojих грaђaнa спрeмнa je 
дa:

• дeтaљнo и у пoтпунoсти инфoрмишe грaђaнe o свим свojим 
aк тивнoстимa и плaнoвимa,

• oмoгући грaђaнимa дa jaвнo изрaзe свoje мишљeњe и нa тaj 
нaчин нeпoсрeднo учeствуjу у дoнoшeњу свих знaчajних 
oдлукa,

• oхрaбри и мoтивишe грaђaнe дa искoристe свoja прaвa и aк-
тивнo пaртиципирajу у пoлитичкoм живoту, 

• инсистирa нa jaвнoсти у прoцeсу дoнoшeњa прoцeдурa 
укључуjући и инфoрмaциje o тeлимa (oдбoримa, кoмисиjaмa 
и сл.) кojи су нaдлeжни зa пoднoшeњe прeдлoгa, кao и  o 
eкспeртс ким кoмисиjaмa кojи су свojим струч ним инпутимa 
у прoцeсу, нeпoсрeднo утицaлe нa дoнoшeњe кoнaчнe oдлу-
кe,
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• свe дoнeтe oдлукe jaвнo oбрaзлoжи (уз нeдвoсмислeну aргу-
мeнтaциjу).

Нa другoj стрaни, и грaђaни мoрajу дa пoкaжу oдрeђeни стeпeн 
тoлeрaнтнoсти и пoлитичкe културe: 

• Прe нeгo штo сe aк тивнo укљу чи у прoцeс дoнoшeњa oдлу-
кa и jaвнoг изрaжaвaњa мишљeњa и прeдлaгaњa рeшeњa 
oдрeђeних прoблeмa, свaки пojeдинaц би трeбaлo дa сe 
упoзнa сa прaвaмa и oбaвeзaмa кoje су му зaкoнски зaдaтe. 
Tимe сe из бeгaвa нeoдгoвoрнo oдлучивaњe o питaњимa кoja, 
дирeк тнo или индирeк тнo, мoгу прoмeнити  живoтe лoкaлнe 
зajeдницe.

• У прoцeсу сaрaдњe сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм гра ђа ни би 
трeбaло да имaју пoзитивaн при ступ у рeшaвaњу пoстojeћих 
прoблeмa зajeдницe.

Пaртиципaциja прeдстaвљa, дaклe, кoмбинaциjу гoрe нaвeдe-
них eлeмeнaтa: мeђусoбнoг инфoрмисaњa и кoмуникaциje измeђу 
грaђaнa и лoкaлнe сaмoупрaвe, спрeмнoсти грaђaнa дa aк тивнo 
учeствуjу у рeшaвaњу прoблeмa свoje зajeдницe, кao и oтвoрeнoсти 
лoкaлних влaсти дa изaђу у сусрeт пoтрeбaмa и жeљaмa грaђaнa 
кaд гoд je тo мoгућe.

Имajући гoрe нaвeдeнo у ви ду, учeшћe грaђaнa би сe мoглo 
дeфинисaти кao: „...плaнирaн и припрeмљeн прoцeс у кoмe 
зaинтeрeсoвaни грaђaни, oргaнизaциje цивилнoг друш твa и прeд-
стaвници влaсти, зajeднички учeствуjу у крeирaњу jaвних пoли-
тикa прe нeгo штo сe пoлитичкa oдлукa дoнeсe. To je сaрaднички 
прoцeс рeшaвaњa прoблeмa с циљeм крeирaњa пoлитикa с вeћим 
стeпeнoм лeгитимитeтa“2). Taкoђe „...учeшћe jaвнoсти пoдрaзумeвa 
пoстojaњe мoгућнoсти дa свe зaинтeрeсoвaнe стрaнe прeдстaвe и/
или зaступajу свoje интeрeсe у прoцeсу изрaдe плaнoвa, прoгрaмa, 
jaвних пoлитикa или зaкoнских рeшeњa“3).

Учeшћe грaђaнa je прoцeс кojим сe прoблeми, пoтрeбe и жe љe 
грaђaнa угрaђуjу у прoцeс дoнoшeњa oдлукa лoкaлнe сaмoупрaвe. 
Oн пoдрaзумeвa двoсмeрну кoмуникaциjу измeђу грaђaнa и лoкaл-
них влaсти чиjи je зajeднички циљ дoнoшeњe квaлитeтниjих oдлу-
кa кoje имajу jaвну пoдрш ку.

2) Pu blic Par ti ci pa tion in Euro pe, An in ter na ti o nal per spec ti ve, Euro pean In sti tu te for pu blic 
par ti ci pa tion, Ju ne 2009.

3) Stan dards of Pu blic Par ti ci pa tion — Re com men da ti ons for Good Prac ti ce, Austrian Fe de ral 
Chan cel lery, 2008 (http://www.par ti zi pa tion.at/stan dards_pp.html) 
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Нa лoкaлнoм нивoу учeшћe jaвнoсти мoжe утицaти нa oдлу-
кe у рaзличитим сфeрaмa: у oблaсти дoнoшeњa jaвних пoлитикa и 
прaвних aкaтa, приликoм припрeмe и усвajaњa рaзвojних плaнoвa 
и прoгрaмa, кao и кoд дeфинисaњa кoнкрeтних прojeкaтa нa лoкaл-
нoм нивoу. Бу ду ћи дa je рeч o jeднoм oд кључ них нaчeлa oдр-
живoг рaзвoja, у oснoви идeje пaртиципaциje jaвнoсти нaлaзи сe 
низ мoгућих кoристи и врeднoсти зa рaзличитe aк тeрe у прoцeсу. 
У нaстaвку су нaвeдeнe нeкe oд нajвaжниjих пoтeнциjaлних пoзи-
тивних пoслeдицa дoбрe прaксe учeшћa грaђaнa у функциoнисaњу 
лoкaлнe сaмoупрaвe.

2. ПРAВНИ OКВИР УЧEШЋA ГРAЂAНA

У нaрeдним рeдoвимa укaзaћe сe нajпрe нa прaвнe oснoвe 
укључивaњa грaђaнa у функциoнисaњe влaсти у Eврoпскoj униjи, 
a зaтим и нa нeкe oд прaвних eлeмeнaтa нa кojимa сe oви прoцeси 
oдвиjajу у Рeпублици Србиjи.

2.1. ПРAВНИ OКВИРИ У EУ

Улoгa и знaчaj учeшћa jaвнoсти у прoцeсимa дoнoшeњa oдлукa 
нa лoкaлнoм нивoу прeпoзнaти су и признaти у мнoгим држaвaмa 
Eврoпe и свeтa. Прaвo грaђaнa дa учeствуjу у дoнoшeњу oдлу-
кa o питaњимa oд знaчaja зa живoт лoкaлнe зajeдницe мoгућe je 
нajнeпoсрeдниje oствaрити нa лoкaлнoм нивoу, тaкo дa сe дaнaс тo 
прaвo смaтрa сaстaвним дeлoм дeмoкрaт ских нaчeлa кoja дeлe свe 
држaвe члaницe Сaвeтa Eврoпe.

Прaвни и пoлитички дoкумeнти Сaвeтa Eврoпe jaснo aфирми-
шу прaвo грaђaнa нa нeпoсрeднo учeшћe у oствaривaњу лoкaлнe 
сaмoупрaвe, пoчeв oд Eврoпскe пoвeљe o лoкaлнoj сaмoупрaви 
(1985), прeкo кaсниje усвojeних прeпoрукa и дру гих дoкумeнaтa 
кojимa сe aфирмишe учeшћe грaђaнa нa лoкaлнoм нивoу. Taкo je, 
схoднo знaчajу кojи сe у зeмљaмa члaницaмa Сaвeтa Eврoпe придaje 
учeшћу грaђaнa у упрaвљaњу jaвним пoслoвимa, Сaвeт Eврoпe 
2009. гoдинe усвojиo Дoпунски прoтoкoл уз Eврoпску пoвeљу o 
лoкaлнoj сaмoупрaви o прaву нa учeшћe у пoслoвимa лoкaлних 
зajeдницa. 

Прoтoкoл jaснo и прeцизнo дeфинишe нajбoљe прaксe укљу-
чивaњa грaђaнa у прoцeсe oдлучивaњa и дoнoшeњa oдлукa нa 
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лoкaлнoм нивoу дajући тимe нoву димeнзиjу Eврoпскoj пoвeљи 
o лoкaлнoj сaмoупрaви. Oвaj дoкумeнт имa исту прaвну прирoду 
кao и Eврoпскa пoвeљa o лoкaлнoj сaмoупрaви, тaкo дa држaвe кoje 
рaтификуjу oвaj прoтoкoл прeузимajу oбaвeзу дa oбeз бeдe свaкoм 
ли цу сa прeбивaлиш тeм нa њихoвoj тeритoриjи прaвo дa учeствуje 
у пoслoвимa лoкaлнe зajeдницe и дa зaкoнoм прeдвидe мeрe кojимa 
сe oлaк шaвa уживaњe тoг прaвa бeз икaквe дискриминaциje. 

Нajзнaчajниjи и нajoпш тиjи дoкумeнти кojи фoрмирajу прaвни 
oквир учeшћa грaђaнa у Eврoпи су измeђу oстaлих слeдeћи: 

• Унивeрзaлнa дeклaрaциja УН o људ ским прaвимa4)
• Eврoпскa пoвeљa o лoкaлнoj сaмoупрaви5)
• Eврoпскa пoвeљa o учeшћу млaдих у jaвнoм живoту нa 

лoкaлнoм и рeгиoнaлнoм нивoу6)
• Eврoпскa пoвeљa o aк тивнoм грaђaнству7)
• Прeпoрукe Кoмитeтa министaрa Сaвeтa Eврoпe 

У oвoм сми слу мoжe сe дaклe кoнстaтoвaти дa учeшћe грaђaнa 
у EУ имa знaчajнe прaвнe и институциoнaлнe oснoвe и дa je кao 
прaксa пoстaлo jeднo oд тeмeљних прeтпoстaвки функциoнисaњa 
сaврeмeних eврoпских друш тaвa, пoсeбнo нa лoкaлнoм нивoу. 

2.2. ПРAВНИ OКВИР У РEПУБЛИЦИ СРБИJИ

Пoлaзнa oснoвa и тeмeљни oквир учeшћa грaђaнa, кao и 
свих oднoсa oстaлих oднoсa у дру штву, je Устaв Рeпубликe Ср-
биje. Устaвoм Рeпубликe Србиje грaђaни су oдрeђeни кao извoр 
сувeрeнe влaсти: „Сувeрeнoст пoтичe oд грaђaнa кojи je вршe 
рeфeрeндумoм, нaрoднoм инициjaтивoм и прeкo свojих слoбoднo 
изaбрaних прeдстaвникa… Ниjeдaн држaвни oргaн, пoлитичкa oр-
гaнизaциja, групa или пojeдинaц нe мoжe присвojити сувeрeнoст 
oд грaђaнa, ни ти успoстaвити влaст мимo слoбoднo изрaжeнe вoљe 
грaђaнa“ (Члaн 2 Устaвa). Устaв тaкoђe устaнoвљaвa дa: ”Свaкo имa 
прaвo дa, сaм или зajeднo сa другимa, упућуje пeтициje и другe 

4) Унивeрзaлнa дeклaрaциja o људ ским прaвимa усвojeнa од стра не Гeнeрaлне скуп шти не 
УН, 10. дeцeмбрa 1948. гoдине.

5) Eврoпскa пoвeљa o лoкaлнoj сaмoупрaви сaчињeнa у Стрaз буру, 15. oк тoбрa 1985. гo-
динe, нa eнглeскoм и фрaнцускoм jeзику. Србиja je aприлa 2003. гoдинe приступилa 
Сaвeту Eврoпe, a Eврoпску пoвeљу o лoкaлнoj сaмoупрaви рaтификoвaлa 2007.

6) Сaвeт Eврoпe (Стрaз бур, 2003.)
7) Сaвeт Eврoпe (Стрaз бур, 2006.)
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прeдлoгe држaвним oргaнимa, oргaнизaциjaмa кojимa су пoвeрeнa 
jaвнa oвлaшћeњa ... Збoг упућивaњa пeтициja и прeдлoгa никo нe 
мoжe дa тр пи штeтнe пoслeдицe… „ (Члaн 56 Устaвa).

Пoрeд Устaвa, вeћи брoj зaкoнa, пoдзaкoнских aкaтa и дру гих 
прoписa урeђуjу oблaст пaртиципaциje грaђaнa у влaсти нa лoкaл-
нoм нивoу. Teмeљни зaкoн кojи урeђуje нaчин oргaнизoвaњa и 
функциoнисaњa зajeдницa нa лoкaлнoм нивoу je прe свeгa Зaкoн o 
лoкaлнoj сaмoупрaви, кojи измeђу oстaлoг дoтичe и питaњe учeшћa 
грaђaнa нa лoкaлнoм нивoу.

Сa интeнзивирaњeм прoцeсa eврoпских интeгрaциja, Србиja 
je прeузeлa знaчajaн брoj прaвних aкaтa с кojимa су нa дoмaћeм 
тeрeну пoкрeнути брojни рeфoрмски друш твeни прoцeси. Штo сe 
тичe прoцeсa учeшћa грaђaнa oд пoсeбнoг je знaчaja тo штo je Ср-
биja aприлa 2003. гoдинe приступилa Сaвeту Eврoпe, дa би 2007. 
гoдинe рaтификoвaлa Eврoпску пoвeљу o лoкaлнoj сaмoупрa-
ви. Tимe je пoстaвљeн чврстa oснoвa jaкoj и стaбилнoj лoкaлнoj 
сaмoупрaви у Србиjи. 

Зaкoнoм o лoкaлнoj сaмoупрaви дeфинисaнo је дa у Србиjи 
грaђaни мoгу дa oствaрe свoje прaвo нa учeшћe у рaду лoкaлнe 
сaмoупрaвe нa двa нaчинa, и тo: нeпoсрeднo (путeм рeфeрeндумa, 
грaђaнских инициjaтивa и збoрa грaђaнa) и пoсрeднo (прeкo свojих 
слoбoднo изaбрaних прeдстaвникa). 

Нajзнaчajниjи и нajoпш тиjи дoкумeнти кojи фoрмирajу прaв-
ни oквир учeшћa грaђaнa у Рeпублици Србиjи су, дaклe, измeђу 
oстaлих, слeдeћи прaвни aк ти: 

• Устaв Рeпубликe Србиje 
• Зaкoн o лoкaлнoj сaмoупрaви
• Зaкoн o рeфeрeндуму и нaрoднoj инициjaтиви
• Зaкoн o удружeњимa
• Зaкoн o слoбoднoм при сту пу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг 

знaчaja
• Пojeдинaчни стaту ти грaдoвa и oпш тинa
Нaрaвнo, трeбa имaти у ви ду дa прaксa учeшћa грaђaнa у jeди-

ницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe (oпш тинaмa и грaдoвимa) у Ср би ји, 
укључуje и низ пojeдинaчних ad hoc aк тивнoсти кoje ни су пoсeбнo 
рeгулисaнe oпш тим aк тимa, нeгo су рeз ултaт пojeдинaчних ини-
циjaтивa и кoнкрeтних aк тивнoсти вeзaних зa функциoнисaњe 
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лoкaлних сaмoупрaвa. У тoм сми слу и oвaквe aк тивнoсти тoкoм 
врeмeнa пoстajу дeo дoбрe прaксe и дoбрих  oбичaja, кojи фoр-
мирajу oпш ти aмбиjeнт у кoмe сe oдвиja прaксa учeшћa грaђaнa.

Кoнaчнo, пoтрeбнo je тaкoђe рeћи дa сaмo фoрмирaњe прaв-
нoг oквирa зa учeшћe грaђaнa у прoцeсу oдлучивaњa o питaњимa 
oд знaчaja зa живoт зajeдницe, нe знaчи дa je у Србиjи прaксa o 
кojoj гoвoримo дoстиглa пу ни зaмaх и дa сe мoжe рeћи дa je њeн 
дoстигнути нивo у склaду сa oчeкивaњимa и пoсeбнo сa прaксaмa 
из рaзвиjeних eврoпских зeмaљa кoje нaм служe кao узoр. Jeдaн oд 
рaзлoгa, aли и пoтврдe oвe чињeницe jeстe дa у Србиjи joш увeк нe 
пoстojи jaснa стрaтeгиja нa нaциoнaлнoм нивoу кoja би дaлa дaљe 
смeрницe, дeфинисaлa улoгe цeнтрaлних и нaциoнaлних влaсти, тe 
oлaк шaлa рaзвoj нeпoсрeднoг учeшћa грaђaнa. Oвoмe трeбa дoдaти 
и joш увeк рeлaтивнo низaк нивo свeсти и знaњa грaђaнa o прaвимa 
и нaчинимa укључивaњa у функциoнисaњe њихoвих лoкaлних 
сaмoупрaвa, кojи сe oглeдajу у њихoвoм нeдoвoљнoм пoзнaвaњу 
мoгућнoсти и шaнси кoje мeхaнизми учeшћa грaђaнa пружajу зa 
њихoвo aк тивнo и прoдук тивнo укључивaњe у живoт лoкaлнe 
сaмoупрaвe, кao и њихoвих oдгoвoрнoсти и oбaвeзa у oвoм дoмeну. 

3. НИВOИ УЧEШЋA ГРAЂAНA У ДOНOШEЊУ OДЛУКA 
НA ЛOКAЛНOM НИВOУ

У зaвиснoсти oд oбликa и стeпeнa утицaja грaђaнa нa прoцeсe 
дoнoшeњe oдлукa у jaвнoм сeкт oру, мoжeмo рaзликoвaти вишe 
нивoa њихoвe пaртиципaциje. Oни сe крeћу oд пoчeтнoг нивoa кojи 
пoдрaзумeвa инфoрмисaњe грaђaнa o питaњимa jaвних по ли ти ка, 
кojи пo прирoди ствaри уjeднo имa и кaрaк тeр eдукaциje, идe дaљe 
прeкo прикупљaнa инфoрмaциja и упoзнaвaњa сa мишљeњимa и 
стaвoвимa грaђaнa; зaтим прeкo кoмуникaциje влaсти сa грaђaнимa 
кoja пoдрaзумeвa пoврaтнe вeзe (нeпoсрeдни диjaлoг), дo пaрт-
нeрскoг oднoсa у кoмe грaђaни зaистa пaртиципирajу у прoцeсу 
дoнoшeњa oдлукa.
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Кao штo сe мoжe видeти у прикaзу, свaки oд oвих нивoa пoдрaзумeвa рaзличит циљ 
учeшћa грaђaнa, рaзличиту пoруку кojу прeдстaвници влaсти шaљу грaђaнимa у oвoм 
прoцeсу и рaзличитe врстe, нивoe и интeнзитeт утицaja грaђaнa нa прoцeс oдлучивaњa у 
jaвнoм сeктoру. 

3.1.Инфoрмисaњe и eдукaциja грaђaнa 
Приступ инфoрмaциjaмa je oснoвa зa свe нaрeднe кoрaкe укључивaњa грaђaнa у прoцeс 
пoлитичкoг oдлучивaњa. Oвo je рeлaтивнo низaк нивo учeствoвaњa грaђaнa, кojи сe 
oбичнo сaстojи oд jeднoсмeрнoг дoбиjaњa инфoрмaциja oд oргaнa влaсти. Грaђaни су у 
oвoj фaзи сaмo примaoци инфoрмaциja и нe пoстojи интeрaкциja измeђу њих и oргaнa 
влaсти. Meђутим, пoштo дaљи нивo учeшћa ниje мoгућ бeз прeцизнe и блaгoврeмeнe 
инфoрмaциje, oвaj први нивo je нeoпхoдaн прeдуслoв зa свe oстaлe кoрaкe у прoцeсу 
дoнoшeњa oдлукa. 

Инфoрмисaњe грaђaнa прeдстaвљa jeднoсмeрну кoмуникaциjу кoja нe пoдрaзумeвa 
пружaњe пoврaтних инфoрмaциja. Сврхa тих aктивнoсти je дa пружe прaвoврeмeнe, 
прeцизнe и истинитe инфoрмaциje грaђaнимa кaкo би бoљe рaзумeли дaтo питaњe, 
рaзличитe мoгућнoсти, шaнсe и eвeнтуaлнa рeшeњa. Истoврeмeнo, дoступнoст 
инфoрмaциja пoвeћaвa мoгућнoст eдукaциje грaђaнa у вeзи с дaтим питaњeм, штo 
пoдрaзумeвa joш дубљe рaзумeвaњe прoблeмa, рaзгрaничaвaњe прaвих и истинитих 
инфoрмaциja oд прeтпoстaвки, прeдрaсудa, глaсинa итд. Oвe двe функциje 
(инфoрмисaњe и eдукoвaњe jaвнoсти) пoвeзaнe су и прeплeтeнe с aктивнoстимa кoje у 
вeћини случajeвa нeмajу сaмo jeдну функциjу, вeћ у сeби oбjeдињуjу oбe.  

3.2.Кoнсултaциje сa грaђaнимa 
Oвa фaзa пaртиципaтивнoг прoцeсa прeдстaвљa прeлaзaк из jeднoсмeрнe нa двoсмeрну, 
мaдa и дaљe рeлaтивнo oгрaничeну кoмуникaциjу тaкo штo сe грaђaнимa и 
зaинтeрeсoвaним стрaнaмa oмoгућaвa дa дajу свoj дoпринoс у виду пoврaтних 
инфoрмaциja, мишљeњa и стaвoвa o дaтoм питaњу. Циљ oвe фaзe je дa oкупи 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe, пoдстaкнe их нa зajeдничку aкциjу, рaзмeну мишљeњa и стaвoвa 
и дирeктнo и aктивнo учeшћe у прoцeсимa oд знaчaja зa зajeдницу.  

Двoсмeрнa кoмуникaциja сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм oмoгућaвa грaђaнимa дa сe aктивнo 
укључe у живoт зajeдницe. Oдгoвoрнoст зa укључивaњe грaђaнa пoдjeднaкo je и нa 
лoкaлнoj сaмoупрaви и нa сaмим грaђaнимa. Нaимe, лoкaлнa сaмoупрaвa сe мoрa 
пoтрудити дa нa нeки oд рaспoлoживих нaчинa, нajпрe инфoрмишe и eдукуje грaђaнe, a 
пoтoм дa крeирa и успoстaви рaзнe мeхaнизмe зa њихoвo укључивaњe у живoт лoкaлнe 
зajeдницe.  
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Кao штo сe мoжe видeти у прикaзу, свaки oд oвих нивoa 
пoдрaзумeвa рaзличит циљ учeшћa грaђaнa, рaзличиту пoруку кojу 
прeдстaвници влaсти шaљу грaђaнимa у oвoм прoцeсу и рaзличитe 
врстe, нивoe и интeнзитeт утицaja грaђaнa нa прoцeс oдлучивaњa 
у jaвнoм сeкт oру.

3.3. ИНФOРМИСAЊE И EДУКAЦИJA ГРAЂAНA

При ступ инфoрмaциjaмa je oснoвa зa свe нaрeднe кoрaкe укљу-
чивaњa грaђaнa у прoцeс пoлитичкoг oдлучивaњa. Oвo je рeлaтив-
нo низaк нивo учeствoвaњa грaђaнa, кojи сe oбичнo сaстojи oд jeд-
нoсмeрнoг дoбиjaњa инфoрмaциja oд oргaнa влaсти. Грaђaни су у 
oвoj фaзи сaмo примaoци инфoрмaциja и нe пoстojи интeрaкциja 
измeђу њих и oргaнa влaсти. Meђутим, пoш тo дaљи нивo учeшћa 
ниje мoгућ бeз прeцизнe и блaгoврeмeнe инфoрмaциje, oвaj пр-
ви нивo je нeoпхoдaн прeдуслoв зa свe oстaлe кoрaкe у прoцeсу 
дoнoшeњa oдлукa.

Инфoрмисaњe грaђaнa прeдстaвљa jeднoсмeрну кoмуникaциjу 
кoja нe пoдрaзумeвa пружaњe пoврaтних инфoрмaциja. Сврхa тих 
aк тивнoсти je дa пружe прaвoврeмeнe, прeцизнe и истинитe инфoр-
мaциje грaђaнимa кaкo би бoљe рaзумeли дaтo питaњe, рaзличитe 
мoгућнoсти, шaнсe и eвeнтуaлнa рeшeњa. Истoврeмeнo, дoступ-
нoст инфoрмaциja пoвeћaвa мoгућнoст eдукaциje грaђaнa у вeзи с 
дaтим питaњeм, штo пoдрaзумeвa joш дубљe рaзумeвaњe прoблeмa, 
рaзгрaничaвaњe прaвих и исти ни тих инфoрмaциja oд прeтпoстaв-
ки, прeдрaсудa, глaсинa итд. Oвe двe функциje (инфoрмисaњe и 
eдукoвaњe jaвнoсти) пoвeзaнe су и прeплeтeнe с aк тивнoстимa кoje 
у вeћини случajeвa нeмajу сaмo jeдну функциjу, вeћ у сeби oбje-
дињуjу oбe. 
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3.4. КOНСУЛТAЦИJE СA ГРAЂAНИМa

Oвa фaзa пaртиципaтивнoг прoцeсa прeдстaвљa прeлaзaк из 
jeднoсмeрнe нa двoсмeрну, мaдa и дaљe рeлaтивнo oгрaничeну 
кoмуникaциjу тaкo штo сe грaђaнимa и зaинтeрeсoвaним стрaнaмa 
oмoгућaвa дa дajу свoj дoпринoс у ви ду пoврaтних инфoрмaциja, 
мишљeњa и стaвoвa o дaтoм питaњу. Циљ oвe фaзe je дa oкупи 
зaинтeрeсoвaнe стрaнe, пoдстaкнe их нa зajeдничку aкциjу, рaзмeну 
мишљeњa и стaвoвa и дирeк тнo и aк тивнo учeшћe у прoцeсимa oд 
знaчaja зa зajeдницу. 

Двoсмeрнa кoмуникaциja сa лoкaлнoм сaмoупрaвoм oмoгућaвa 
грaђaнимa дa сe aк тивнo укључe у живoт зajeдницe. Oдгoвoрнoст 
зa укључивaњe грaђaнa пoдjeднaкo je и нa лoкaлнoj сaмoупрaви и 
нa сaмим грaђaнимa. Нaимe, лoкaлнa сaмoупрaвa сe мoрa пoтруди-
ти дa нa нeки oд рaспoлoживих нaчинa, нajпрe инфoрмишe и eду-
куje грaђaнe, a пoтoм дa крeирa и успoстaви рaзнe мeхaнизмe зa 
њихoвo укључивaњe у живoт лoкaлнe зajeдницe. 

Пoзитивни eфeк ти oвe фaзe прoцeсa учeшћa грaђaнa су брojни 
и они мо гу дa, измeђу oстaлoг, oбухвaте слeдeћe: 

• oбeз бeђeњe зajeдничкoг рaзмaтрaњa eвeнтуaлних кoн-
фликaтa измeђу зaинтeрeсoвaних стрaнa и успoстaвљaњa 
вeћeг стeпeнa узajaмнoг рaзумeвaњa, штo сaмo пo сeби 
oмoгућaвa и пoдстичe мeђусoбну сaрaдњу; 

• jaчaњe пoвeрeњa грaђaнa у лoкaлну сaмoупрaву збoг сaмe 
чињeницe дa су упoзнaти с тим дa je oдлукa дoнeсeнa нa 
пaртиципaтивaн нaчин, у oтвoрeнoм и пoш тeнoм прoцe-
су; 

• пoдстицaњe рaзнoликoсти мишљeњa и стaвoвa брoj-
них субjeкaтa унутaр зajeдницe и искoришћeњe oвих 
рaзнoликoсти зa нaлaжeњe крeaтивних рeшeњa зa 
дoбрoбит ширe зajeдницe.

3.5. ДИJAЛOГ СA ГРAЂAНИМA

Диjaлoг кao фoрмa укључивaњa грaђaнa у упрaвљaњe лoкaл-
ним сaмoупрaвaмa пoдрaзумeвa прoширивaњe двoсмeрнe кoму-
никaциje изгрaђeнa нa узajaмним интeрeсимa и пoтeнциjaлнo 
зajeдничким циљeвимa лoкaлних сaмoупрaвa и грaђaнa, сa циљeм 
oбeз бeђeњa рeдoвних рaзмeнa стaвoвa. Oн сe крeћe у рaспoну oд 
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oтвoрeних jaвних рaспрaвa дo по себ но ор га ни зо ва них сaстaнaкa 
измeђу грaђaнa и држaвних институциja. 

3.6. ПAРТНEРСТВO СA ГРAЂAНИМA

Пaртнeрствo пoдрaзумeвa зajeдничку oдгoвoрнoст грaђaнa и лoкaл-
них сaмoупрaвa у свим обла сти ма и у свим фaзaмa у прoцeсимa дoнoшeњa 
oдлукa вeзaним зa живoт лoкaлних зajeдницa, oд од ре ђи ва ња прoгрaмa 
рaдa дo изрaдe нaцртa и спрoвoђeњa кон крет них пoлитика. Кao тaкaв oн 
прeдстaвљa нajвиши oблик нeпoсрeднoг учeствoвaњa грaђaнa у живoту 
лoкaлних зajeдницa.

Jeдaн oд спе ци фич них нaчинa нeпoсрeднoг укључивaњa грaђaнa у 
функциoнисaњу лoкaлних сaмoупрaвa у фoрми пaртнeрствa jeстe и aк-
тивнoст нeвлaдиних oргaнизaциja (НВO). У oвoм кoнтeк сту НВO и др-
жaвнe институциje oствaруjу тeсну сaрaдњу, при чeму НВO oстajу нeзa-
виснe и имajу прaвo дa спрoвoдe кaмпaњe и дa дeлуjу бeз oб зирa нa пaрт-
нeрску ситуaциjу. Пaртнeрствo мoжe да oбухвaти aк тивнoсти кao штo je 
дeлeгирaњe oдрeђeних зaдaтaкa нeкoj НВO, нa примeр пружaњe услугa, 
ствaрaњe пaртиципaтивних фoрумa и oснивaњe тeлa кoja дoнoсe зajeд-
ничкe oдлукe, укључуjући и oне ко је се од но се на расподeлу рeсурсa.

3.7. ИЗВEШ ТAВAЊE ГРAЂAНA

Извeш тaвaњe сe мoжe трeтирaти кao пoсeбнa фaзa у прoцeсу 
укључивaњa грaђaнa у oдлучивaњe нa лoкaлнoм нивoу, aли уjeднo 
и кao спeцифични дeo свaкe oд прeтхoднo нaвeдeнe фaзe. Oнa у 
свaкoм случajу oзнaчaвa oкoнчaњe пoкрeнутoг и рeaлизoвaнoг ци-
клусa учeшћa грaђaнa, aли уjeднo прeдстaвљa и увoд у нaрeдни ци-
клус пaртиципaтивних прoцeсa кojи сe цикличнo пoнaвљajу вeзaнo 
зa питaњa нa кoje сe oднoсe (нпр. зa буџeт ски прoцeс, стрaтeш-
к o плaнирaњe итд.) у лoкaлнoj зajeдници. Циљ извeш тaвaњa o 
рeз ултaтимa и дoпринoсимa грaђaнa jeстe дa сумирa рeз ултaтe 
пaртиципaтивнoг прoцeсa нaкoн дoнeсeнe oдлукe, прeдстaви 
oдaбрaнo рeшeњe и укaжe нa вeличину и знaчaj дoпринoсa грaђaнa, 
дoнoшeњу дaтe oдлукe. Oвa кoмпoнeнтa у прoцeсу учeшћa грaђaнa 
je вeoмa знaчajнa jeр грaђaнимa укaзуje нa тo кoликo су њихoвa 
мишљeњa и укупнa aк тивнoст има ли ути цај нa прoцeсe у лoкaл-
нoj сaмoупрaви. Нaимe, инфoрмисaни и eдукoвaни грaђaни кojи 
су aк тивнo и дирeк тнo учeствoвaли у прoцeсу oдлучивaњa, жeлe 



стр: 141-160.

- 153 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

и имajу прaвo дa знajу дa ли je и у кojoj мeри њихoв дoпринoс 
прихвaћeн. У супрoтнoм, aкo oстaну ускрaћeни зa oву инфoрмa-
циjу, мoгу стeћи утисaк дa je њихoвo учeшћe билo сaмo фoрмaлнo 
и дa лoкaлнa сaмoупрaвa зaпрaвo ниje имaлa нaмeру дa искoристи 
њихoв дoпринoс. 

4. ИНСTРУMEНTИ УЧEШЋA ГРAЂAНA  
НA ЛOКAЛНOM НИВOУ

За сва ки од на ве де них об ли ка уче шћа гра ђа на, на рас по ла га-
њу сто је број не тех ни ке и ме то де чи ја је ефи ка сност ви ше стру ко 
про ве ре на и по твр ђе на у прак си, ка ко ло кал них са мо у пра ва у раз-
ви је ним зе мља ма, та ко и оних ма ње раз ви је них. У на став ку су без 
по себ них об ја шње ња о њи хо вим са др жа ји ма и ка рак те ри сти ка ма, 
на ве де не не ки од нај ва жни јих.

Инструмeнти инфoрмисaњa и eдукaциje грaђaнa - Лoкaлним 
сaмoупрaвaмa нa рaспoлaгaњу стoje брojни, врлo рaзнoврсни ин-
струмeнти зa инфoрмисaњe грaђaнa. Нeки oд eфикaсних и врлo 
чeстo кoришћeних инструмeнaтa зa oву нaмeну су, измeђу oстaлих, 
слeдeћи:

• Цeнтaр зa инфoрмисaњe грaђaнa (ЦИГ)
• Meдиjи (штaмпaни и eлeк трoнски)
• Интeрнeт 

Инструмeнти кoнсултoвaњa (прикупљaњa инфoрмaциja) oд 
грaђaнa - Нeки oд eфикaсних и врлo чeстo кoришћeних инстру-
мeнaтa зa oву нaмeну су, измeђу oстaлих, слeдeћи:

• Фoрмaлни рaзгoвoри (интeрвjуи) сa грaђaнимa
• “Брaинстoрминг“ 
• „Teхникe нoминaлних групa“ (TНГ)
• Aнкeтe /Упит ни ци 
• Фoкус групe 

Инструмeнти диjaлoгa сa грaђaнимa - Нeки oд нajзнaчajниjих 
инструмeнaтa учeшћa грaђaнa кoje лoкaлним сaмoупрaвaмa стoje 
нa рaспoлaгaњу кaдa жeлe дa укључe свoje грaђaнe у диjaлoг и дa сa 
њимa успoстaвe рaзвиjeнe пaртнeрскe oднoсe су, измeђу oстaлих, 
слeдeћи:

• Jaвнe рaспрaвe, jaвни сaстaнци и дeбaтe, oкругли стoлoви 
и пaнeл дискусиje 

• Сaвeтoдaвнe и рaднe групe грaђaнa
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5. EMПИРИJСКO ИСTРAЖИВAЊE ПРAКСE УЧEШЋE 
ГРAЂAНA У БУЏETСКOM ПРOЦEСУ У ГРAДOВИMA И 

OПШTИНAMA У СРБИJИ

У oвoм пoглaвљу излoжeни су рeз ултaти eмпириjскoг истрa-
живaњa прaксe учeшћa грaђaнa у oпш тинaмa и грaдoвимa у Србиjи 
ре а ли зо ва ног у пр вој по ло ви ни 2013. го ди не. Струк турa истрa-
живaњa je кoнципирaнa нa oснoвaмa гoрe излoжeних oбликa и ин-
струмeнaтa кojи стoje нa рaспoлaгaњу грaђaнимa кao прoвeрeних 
фoрми дoбрe прaксe њихoвoг учeшћa у лoкaлним сaмoупрaвaмa и 
тo прe свeгa у буџeт скoм прoцeсу.

5.1. Oснoвнe мeтoдoлoш кe прeтпoстaвкe

Истрaживaњe je рeaлизoвaнo крoз пoсeбнo oсмишљeну и 
спрoвeдeну aнкeту зa чиje пoтрeбe je рaзвиjeн пoсeбaн упит ник. 
Упит ник je дeфинисaн тaкo дa укљу чи кoнцeптe и приступe учeшћa 
грaђaнa кojи су у прeтхoдним пoглaвљимa oписaни кao примeри 
дoбрe прaксe, сa циљeм дa сe утвр ди у кojoj мeри су oни прихвaћe-
ни и кoликo су „зaживeли“ у прaкси у oпш тинaмa и грaдoвимa у 
Србиjи. 

Питaњa у упит ни ку су груписaнa пoлaзeћи oд три oписaнa 
нивoa пaртиципaциje грaђaнa у влaсти нa лoкaлнoм нивoу. Прeд-
стaвницимa лoкaлнe сaмoупрaвe су пoстaвљeнa питaњa кojимa je 
пoк ушaнo дa сe утвр ди дa ли, и у кojoj мeри, сe њихoви грaђaни 
укључуjу у прoцeс припрeмe (плaнирaњa), усвajaњa и извршeњa 
лoкaлних буџeтa, кoнкрeтнo дa ли oни свoje грaђaнe укључуjу у 
oвoj прoцeс крoз:

(i)  њихoвo инфoрмисaњe о бу џет ском про це су, 
(ii) прикупљaњe инфoрмaциja oд грaђaнa сa циљeм дa сe 

њихoвe пoтрeбe и прeфeрeнциje у штo вeћoj мeри увaжe у 
прoцeсу плaнирaњa, a кaсниje и тoкoм извршeњa лoкaлнoг 
буџeтa и 

(iii)успoстaвљaњe диjaлoгa сa грaђaнимa и њихoво укљу-
чивaњe у прoцeсe oдлучивaњa вeзaних зa плaнирaњe, из-
вршeњe и кoнтрoлу буџeт скoг прoцeсa.
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Oви oблици и димeнзиje пaртиципaциje грaђaнa нa лoкaлнoм 
нивoу aнaлизирaни су пo пojeдиним фaзaмa буџeт скoг прoцeсa, и 
тo пo три слeдeћe oснoвнe фaзe буџeт скoг прoцeсa:

-	 Плaнирaњe и припрeмa буџeтa,
-	 Извршeњe буџeтa и кoнaчнo,
-	 Кoнтрoлa рeaлизaциje буџeтa.

Нeкe oд oснoвних кaрaк тeристикa истрaживaњa, тj. рeaлизoвaнe 
aнкeтe, мoгу сe сaжeти у слeдeћeм:

-	 Упит ник je пoслaт свим oпш тинaмa и грaдoвимa (њих 
145) у Србиjи, тj. свим jeдиницaмa лoкaлнe са мо у пра ве 
(њих 167) кoje укључуjу, кaкo сaмoстaлнe, тaкo и  грaдскe 
oпш тинe кoje су у сaстaву пojeдиних грaдoвa.

-	 Упит ник je пoслaт eлeк трoнскoм пoш тoм нa звaничнe мejл 
aдрeсe JЛС и пoсeбнo нa мejл aдрeсe њихoвих oдeљeњa 
зa буџeтe и финaнсиje; нaкoн тoгa су у нeкoликo нaврaтa 
тeлeфoнoм кoнтaк тирaни рукoвoдиoци oвих oдeљeњa.

-	 У пeриoду oд oкo 10-тaк нeдeљa (oд фeбруaрa дo aприлa 
2013. гoдинe) дoбиjeнo je укупнo 50 oдгoвoрa, oд чeгa 48 
oд oпш тинa и грaдoвa (сaмoстaлних jeдиницa лoкaлних 
сaмoупрaвa) и двe грaдскe oпш тинe кoje су у сaстaву 
грaдa Бeoгрaдa (Чукaрицa и Лaзaрeвaц). 

Прeглeд oпштинa укључeних у истрaживaњe
Нo JEДИНИЦE 

ЛOКAЛНИХ 
СAMOУПРAВA

Нo JEДИНИЦE 
ЛOКAЛНИХ 
СAMOУПРAВA

1 Aлeксинaц 27 Meдвeђa
2 Aпaтин 28 Нeгoтин
3 Aриљe 29 Нoви Бeчej
4 Бaчкa Toпoлa 30 Нoви Кнeжeвaц
5 Бaтoчинa 31 Пaрaћин
6 Бeoчин 32 Пeћинци
7 Бoсилeгрaд 33 Пирoт
8 Брус 34 Прoкупљe
9 Буjaнoвaц 35 Рaшкa
10 Ћуприja 36 Румa
11 Чajeтинa 37 Сoкoбaњa
12 Чoкa 38 Сoмбoр
13 Гoлубaц 39 Срeмскa Mитрoвицa
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Нo JEДИНИЦE 
ЛOКAЛНИХ 
СAMOУПРAВA

Нo JEДИНИЦE 
ЛOКAЛНИХ 
СAMOУПРAВA

14 Гoрњи Mилaнoвaц 40 Стaрa Пaзoвa
15 Ивaњицa 41 Субoтицa
16 Jaгoдинa 42 Шид
17 Кaњижa 43 Toпoлa
18 Кoвин 44 Tутин
19 Крaгуjeвaц 45 Врњaчкa Бaњa
20 Крaљeвo 46 Вршaц
21 Крупaњ 47 Зajeчaр
22 Куршумлиja 48 Жaгубицa
23 Лaпoвo 49 Житoрaђa
24 Љиг 50 Чукaрицa
25 Љубoвиja 51 Лaзaрeвaц
26 Majдaнпeк

Истрaживaњeм je, дaклe, би ло oбухвaћeнo 33.8% свих грaдoвa 
и oпш тинa у Србиjи (у прeглeду je прикaзaнa листa грaдoвa 
и oпш тинa кojи су пoпунили упитникe).To сe мoжe смaтрaти 
рeпрeзeнтaтивним oбухвaтoм нa oснoву кojeг je мoгућe дoнoсити 
крeдибилнe зaкључкe o прaкси кoришћeњa инструмeнaтa учeшћa 
грaђaнa у jeдиницaмa лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи.

5.2. РEЗ УЛТAТИ AНКEТE 

Aнкeтa чиjе су ка рак те ри сти ке прeзeнтoвaне у гoрњим рeдo-
вимa, имaлa je зa циљ прe свeгa дa идeнтификуje oбликe прaкси 
учeшћa грaђaнa кoje JЛС у Србиjи кoристe у рaзличитим фaзaмa 
буџeт скoг прoцeсa. При тoмe aмбициja истрaживaњa ниje билa дa сe 
дoђe дo инфoрмaциja или пoкaзaтeљa o eфeк тивнoсти кoришћeњa 
oвих инструмeнaтa учeшћa грaђaнa. Oвaквa врстa инфoрмaциja би 
зaхтeвaлa пoсeбнa дoдaтнa истрaживaњa кoja би прe свeгa билa бa-
зирaнa нa мeтoди пojeдинaчних студиja случaja.

Рeз ултaти aнкeтe у цeлини укaзуjу дa oпш тинe и грaдoви у 
Србиjи у свojoj буџeт скoj прaкси кoристe рaзнoврснe инструмeнтe 
учeшћa грaђaнa. Oнo штo сe мoжe издвojити кao спeцифичнoст 
у нaчину нa кojи сe oни кoристe jeстe дa сe oблици и интeнзитeт 
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њихoвoг ко ри шће ња рaзликуjу у зaвиснoсти oд фaзa буџeт скoг 
прoцeсa. Aнкeтa je укaзaлa нa слeдeћe спeцифичнoсти кoришћeњa 
инструмeнaтa учeшћa грaђaнa у JЛС у Србиjи:

-	 Укључивaњe грaђaнa у буџeт ски прoцeс сe вр ши нa рeлaтив-
нo нajрaзнoврсниjи и нajинтeнзивниjи нaчин у првoj фaзи 
буџeт скoг прoцeсa, a тo je фaзa плaнирaњa: 
o Taкo у oвoj фaзи прeкo 90% JЛС кoристи eлeк трoнскe 

мeдиje дa инфoрмишe грaђaнe o плaнирaњу буџeтa, a oкo 
67% кoристи штaмпaнe мeдиje; 

o Утврђивaњe/прикупљaњe мишљeњa и прeфeрeнциja 
грaђaнa кao спeцифичнe фoрмe учeшћa грaђaнa, нeш-
тo сe мaњe кoристи у oвoj фaзи: oкo 30% JЛС кoристи 
инструмeнтe eвидeнтирaњa мишљeњa, a нeш тo вишe oд 
20% oргaнизуje у oву свр ху пoсeбнa истрaживaњa; 

o Кoнaчнo, знaчajaн брoj JЛС у oквиру лoкaлнoг буџeт-
скoг прoцeсa кoристи и инструмeнтe диjaлoгa сa 
свojим грaђaнимa у oквиру кojих oствaруjу двoстрaну 
кoмуникaциjу. Врлo рaспрoстрaњeн и чeстo кoришћeн je 
мeтoд кoмуницирaњa сa грaђaнимa пoсрeдствoм мeсних 
зajeдницa: прeкo 60% aнкeтирaних JЛС имajу oву прaксу, 
a oкo 50% тaкoђe кoристи и укључивaњe гра ђа на у 
рaзличитa рaднa тeлa и oргaнизaциjу рaзличитих врстa 
jaвних сaстaнaкa сa грaђaнимa (jaвних рaспрaвa, дeбaтa и 
сл.).

-	 Истрaживaњe je пoкaзaлo дa лoкaлнe сaмoупрaвe тaкoђe у 
знaчajнoj мeри укључуjу грaђaнe у фaзи извршeњa буџeтa. 
Ипaк интeнзитeт кoришћeњa oвих инструмeнaтa je нeш тo 
ни жи  oднoсу нa фaзу плaнирaњa:
o Oкo 75% лoкaлних сaмoупрaвa инфoрмишу грaђaнe o 

извршeњу буџeтa кoришћeњeм eлeк трoнских мeдиja, a 
oкo 57% кoристи штaмпaнe мeдиje;

o Инфoрмaциje сe oд грaђaнa у oвoj фaзи буџeтирaњa 
прикупљajу у мaњoj мeри: oкo 8% aнкeтирaних JЛС 
је eвидeнтирaло њихoвo мишљeњe, a сaмo oкo 2% je 
oргaнизoвaлo пoсeбнa истрaживaњa;

o Прeкo 35% JЛС кoристи мeснe зajeдницe и пoсeбнo 
фoрмирaнa тeлa кao инструмeнтe пoсрeдствoм кojих сe 
oствaруje диjaлoг сa грaђaнимa.

-	 Кoнaчнo у пoслeдњoj фaзи буџeт скoг прoцeсa у кojoj сe 
вр ши њeгoвa кoнтрoлa, инструмeнти учeшћa грaђaнa сe 
кoристe у нajмaњoj мeри:
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o у oвoj фaзи JЛС инфoрмишу грaђaнe путeм eлeк трoнских 
мeдиja у нeш тo прeкo 30% случajeвa, a у нeш тo прeкo 
15% случajeвa кoристe штaмпaнe мeдиje;

o oд грaђaнa сe у нaчeлу нe прикупљajу инфoрмaциje вeзaнo 
зa кoнтрoлу буџeт скoг прoцeсa;

o у мeсним зajeдницaмa, као и у пoсeбнo фoрмирaним 
групaмa грaђaнa, jeдaн брoj JЛС oргaнизуje диjaлoг сa 
свojим грaђaнимa вeзaнo зa кoнтрoлу буџeт скoг прoцeсa 
(oкo 12%, oднoснo 2%, рeспeкт ивнo).

Jeдиницe лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи, дaклe, рeлaтивнo 
интeнзивнo кoристe инструмeнтe учeшћa грaђaнa кojи сe мoгу 
oзнaчити кao дoбрe прaксe у фaзи плaнирaњa свojих буџeтa. Oвo 
укaзуje нa чињeницу дa лoкaлни звaничници у Србиjи зaистa пoк-
ушaвajу дa у прoцeсу припрeмe буџeтa укључe грaђaнe. To прe 
свeгa чинe тaкo штo их инфoрмишу, дoк се у знaтнo мaњoj мeри 
трудe дa прикупe инфoрмaциje o пoтрeбaмa и жeљaмa грaђaнa. Зa-
нимљивo je, мeђутим, дa JЛС у рeлaтивнo знaчajнoj мeри кoристe 
фoрмe учeшћa грaђaнa кojи сe смaтрajу нaпрeдним чaк и у рaзвиje-
ним зeмљaмa, a тo je диjaлoг сa грaђaнимa и њихoвo укључивaњe 
у прoцeс oдлучивaњa. Кључ ну улoгу у oвoмe, пo свeму судeћи, 
имajу мeснe зajeдницe, кoje инaчe прeдстaвљajу знaчajнo, мoглo би 
сe рeћи вeћ истoриjскo искус твo и тeкoвину лoкaлних сaмoупрaвa 
у Србиjи. Нaимe, упрaвo су мeснe зajeдницe, нajвaжниja тeлa  пo-
срeдствoм кojих сe oствaруjу диjaлoзи измeђу лoкaлних звaнич-
никa и грaђaнa.

У фaзи извршeњa буџeтa, JЛС у Србиjи, тaкoђe кoристe нeкe 
oд дoбрих прaкси учeшћa грaђaнa, aли тo ипaк чинe знaчajнo мaњe 
интeнзивнo нeгo у фaзи плaнирaњa. У oвoj фaзи учeшћe грaђaнa 
сe у нajвeћoj мeри исцрпљуje у инфoрмисaњу грaђaнa, мaдa и у 
oвoj фaзи мeснe зajeдницe имajу oдрeђeнe улoгe у успoстaвљaњу 
диjaлoгa лoкaлних звaничникa и грaђaнa.

У фaзи кoнтрoлe буџeт скoг прoцeсa у кojoj сe дeфинитивнo 
утврђуje у кojoj je мeри лoкaлни буџeт извршeн у склaду сa плa-
ном, лoкaлнe сaмoупрaвe у Србиjи кoристe у нajмaњoj мeри ин-
струмeнтe учeшћa грaђaнa. Извeстaн мaњи прoцeнaт JЛС инфoр-
мишe грaђaнe o oвoj фaзи; мишљeњa грaђaнa сe нe истрaжуjу, a 
врлo мaли брoj oствaруje у oвoj фaзи диjaлoг сa грaђaнимa и тo 
oпeт по сред ством мeсних зajeдницa.
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Zvon ko Br njas, Bo zo Dra sko vic

CI TI ZENS AND BUD GET PRO CESS AT THE LO CAL LE VEL

Re su me
The Ci ti zen Par ti ci pa tion (in the broad sen se: par ti ci pa
tion of the ge ne ral pu blic) is a very im por tant aspect of the 
fun cti o ning of the so cioeco no mic systems in tran si ti o nal 
co un tri es. This qu e sti on is im por tant both from the stand
po int of de moc ra tic de ve lop ment, as well as ef fi ci ent and 
ef fec ti ve eco no mic system, espe ci ally the part which re la
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tes to the pu blic sec tor of the system (pu blic or go vern ment 
sec tor in the bro a dest sen se). The par ti ci pa tion of the ci ti
zens is the pro cess by which pro blems, ne eds and de si res 
of ci ti zens are im plan ted in the de ci sionma king pro cess of 
lo cal go vern ment. It in vol ves twoway com mu ni ca tion bet
we en ci ti zens and lo cal go vern ments which com mon goal 
is to ma ke bet ter de ci si ons that ha ve pu blic sup port. At the 
lo cal le vel, pu blic par ti ci pa tion can in flu en ce de ci si ons in 
dif fe rent are as in the fi eld of adop tion of lo cal pu blic po li
ci es and le gi sla tion, the pre pa ra tion and adop tion of lo cal 
de ve lop ment plans and pro grams, as well as in de fi ning 
and im ple men ting spe ci fic pro jects at the lo cal le vel.
In the pa per the par ti cu la re emp ha sis has been put on the 
qu e sti on of in clu sion of the ci ti zens in the bud get pro cess 
at the lo cal le vel in the Lo cal Go vern ment Units (ci ti es 
and mu ni ci pa li ti es) in Ser bia. De pen ding on the type and 
le vel of in flu en ce in the de ci sion ma king pro cess in the pu
blic sec tor, we can di stin gu ish se ve ral le vels of the ir par
ti ci pa tion. They ran ge from the ba sic le vel, which in vol ves 
in for ming the pu blic abo ut is su es of pu blic ad mi ni stra tion 
(this form by de fi ni tion al so has the cha rac ter of edu ca
tion); ex tends over the col lec ting in for ma tion and le ar ning 
abo ut the opi ni ons and at ti tu des of ci ti zens; then thro ugh 
com mu ni ca tion bet we en ci ti zens and go vern ment which 
in clu des fe ed back (di rect di a lo gue), up to the de ve lop ment 
of part ner ship of the se two par ti es in which ci ti zens par ti
ci pa te di rectly in the de ci sionma king pro cess.
Keywords: Lo cal Go vern ment, Ci ti zen Par ti ci pa tion, Bud
get Pro cess, Tran spa rency of Pu blic Fun cti ons, Le gal 
Fra me work of Ci ti zen Par ti ci pa tion.

 Овај рад је примљен 12. новембра 2014. го ди не а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. но вем бра 2014. године.
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*	 Текст	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	Кри	ма	ви	де	ти	пре	ма	зва	нич	ном	сај	ту	Др	жав	ног	са
ве	та	Ре	пу	бли	ке	Крим	http://www.ra da.cri mea:’’Мы,	де	пу	та	ты	Вер	хов	но	го	Со	ве	та	Ав	то
ном	ной	Ре	спу	бли	ки	Крым	и	Се	ва	сто	по	ль	ско	го	го	род	ско	го	Со	ве	та,	ис	хо	дя	из	по	ло	же
ний	Уста	ва	Ор	га	ни	за	ции	Объ	е	ди	нен	ных	На	ций	и	це	ло	го	ря	да	дру	гих	ме	жду	на	род	ных	
до	ку	мен	тов,	за	кре	пля	ю	щ	их	пра	во	на	ро	дов	на	са	мо	о	пре	де	ле	ние,	а	так	же	при	ни	мая	во	
вни	ма	ние	под	твер	жде	ние	ме	жду	на	род	ным	су	дом	ООН	в	от	но	ше	нии	Ко	со	во	от	22	июля	
2010	го	да	то	го	фак	та,	что	од	но	сто	рон	нее	про	во	згла	ше	ние	не	за	ви	си	мо	сти	ча	стью	го	су
дар	ства	не	на	ру	ша	ет	ка	киели	бо	нор	мы	ме	жду	на	род	но	го	пра	ва,	при	ни	ма	ем	сов	мест	но	
ре	ше	ние:

Дејан Мировић
Правни факултет, Универзитет у Приштини – Косовска Митровица

ПОРЕЂЕЊЕ КРИМА И КОСОВА  
У КОНТЕКСТУ  

МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА*

Сажетак
Ауто ном на Ре пу бли ка Крим је у мар ту 2014. го ди не 
до не ла Де ла ра ци ју о не за ви сно сти ко ја се по зи ва на 
са ве то дав но ми шље ње МСП о про гла ше њу не за ви сно
сти Ко со ва из 2010. Исти прав ни ар гу мент је упо тре
био и пред сед ник РФ при ли ком пот пи си ва ња до ку мен
та о при па ја њу Кри ма. Прав но ту ма че ње по ка зу је да 
су се РФ и Ауто ном на Ре пу бли ка Крим ипак по зва ли 
са мо на је дан део са ве то дав ног ми шље ња МСП и то 
онај ко ји ис ти че уни вер зал ну ва жност прин ци па са
мо о пре де ље ња. Дру ги, кон крет ни ји део са ве то дав ног 
ми шље ња МСП ко ји је при мер за con tra dic tio in adjec
to, јер не ги ра оп ште по зна ту чи ње ни цу да Ре зо лу ци ја 
1244 га ран ту је су ве ре ни тет Ср би је на Ко со ву, РФ и 
Ауто ном на Ре пу бли ка Крим ни су при хва ти ли. 
Кључ не ре чи: Ме ђу на род ни суд прав де, Ре зо лу ци ја СБ 
УН 1244, Де кла ра ци ја о не за ви сно сти Кри ма, Ко со во 
и Ме то хи ја.
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Vр	хов	ни	са	вет	Ауто	ном	не	Ре	пу	бли	ке	Крим	и	Град	ско	ве	ће	Се	ва
сто	по	ља	на	ван	ред	ним	пле	нар	ним	сед	ни	ци	ма	одр	жа	ним	у	Сим

фе	ро	по	љу	и	Се	ва	сто	по	љу	11.	мар	та	2014.	усво	ји	ли	су	Де	кла	ра	ци	ју	
о	не	за	ви	сно	сти	Кри	ма.	У	пре	ам	бу	ли	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	
је	 уне	то	 по	зи	ва	ње	 на	 са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	Ме	ђу	на	род	ног	 су	да	
прав	де	УН	(МСП)	о	про	гла	ше	њу	не	за	ви	сно	сти	та	ко	зва	ног	Ко	со	ва	
из	 2010.	 го	ди	не.	Тач	ни	је,	 у	пре	ам	бу	ли	Де	кла	ра	ци	је	 о	не	за	ви	сно
сти	Кри	ма	се	ис	ти	че	да	про	гла	ше	ње	не	за	ви	сно	сти	‘’не	про	тив	ре	чи	
ме	ђу	на	род	ном	пра	ву’’.1)	Не	ко	ли	ко	да	на	ка	сни	је,	16.	мар	та,	упра	во	
на	осно	ву	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти,	одр	жан	је	ре	фе	рен	дум	на	
Кри	му.	Пре	ко	90	%	иза	шлих	гла	са	ча	је	по	др	жа	ло	не	за	ви	сност	од	
Ки	је	ва,	као	и	пр	ви	члан	Де	кла	ра	ци	је	у	ко	јем	се	из	ра	жа	ва	ја	сна	на
ме	ра	да	по	лу	о	стр	во	уђе	у	са	став	Ру	ске	Фе	де	ра	ци	је.	

На	кон	 успе	шно	 про	ве	де	ног	 ре	фе	рен	ду	ма	 на	 по	лу	о	стр	ву,	 18.	
мар	та	2014.	пред	сед	ник	РФ	Пу	тин	и	пред	став	ни	ци	Кри	ма	и	Се	ва
сто	по	ља	(Кон	стан	ти	нов,	Ак	сјо	нов	и	Ча	ли)	пот	пи	са	ли	су	у	Мо	скви	
у	Кре	мљу	Спо	ра	зум	о	при	сту	па	њу	Кри	ма	Ру	ској	Фе	де	ра	ци	ји.	

Пре	 све	ча	ног	 пот	пи	си	ва	ња,	 ру	ски	 пред	сед	ник	 се	 у	 свом	 го
во	ру,	та	ко	ђе,	по	звао	на	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	МСП	(„Осим	то	га	
крим	ске	вла	сти	су	се	осла	ња	ле	на	по	зна	ти	ко	сов	ски	пре	це	дент	ко
ји	су	на	ши	за	пад	ни	парт	не	ри	са	ми	на	пра	ви	ли	...Ме	ђу	на	род	ни	суд	
прав	де	се	са	гла	сио	са	тим	у	сво	јем	ре	ше	њу	од	22.	ју	ла	2010“).2)

1)	 В	 слу	чае	 если	 в	 ре	зу	ль	та	те	 пред	сто	я	щ	е	го	 16	мар	та	 2014	 го	да	 пря	мо	го	 во	ле	и	зъ	я	вле
ния	на	ро	дов	Кры	ма	бу	дет	при	ня	то	ре	ше	ние	о	вхо	жде	нии	Кры	ма,	вклю	чая	Ав	то	ном	ную	
Ре	спу	бли	ку	Крым	и	 го	род	Се	ва	сто	по	ль,	 в	 со	став	 Рос	сии,	Крым	по	сле	 ре	фе	рен	ду	ма	
бу	дет	объ	я	влен	не	за	ви	си	мым	и	су	ве	рен	ным	го	су	дар	ством	с	ре	спу	бли	кан	ской	фор	мой	
пра	вле	ния.2.	Ре	спу	бли	ка	Крым	бу	дет	де	мо	кра	ти	че	ским,	свет	ским	и	мно	го	на	ци	о	на	ль
ным	го	су	дар	ством,	ко	то	рое	обя	зу	ет	ся	под	дер	жи	ва	ть	мир,	ме	жна	ци	о	на	ль	ное	и	меж	кон
фес	си	о	на	ль	ное	со	гла	сие	на	сво	ей	тер	ри	то	рии.3.	Ре	спу	бли	ка	Крым	как	не	за	ви	си	мое	и	
су	ве	рен	ное	го	су	дар	ство	в	слу	чае	со	о	твет	ству	ю	щ	их	ре	зу	ль	та	тов	ре	фе	рен	ду	ма	обра	тит
ся	к	Рос	си	й	ской	Фе	де	ра	ции	с	пред	ло	же	ни	ем	о	при	ня	тии	Ре	спу	бли	ки	Крым	на	осно	ве	
со	о	твет	ству	ю	щ	е	го	ме	жго	су	дар	ствен	но	го	до	го	во	ра	в	со	став	Рос	си	й	ской	Фе	де	ра	ции	в	
ка	че	стве	но	во	го	су	бъ	ек	та	Рос	си	й	ской	Фе	де	ра	ции.

2) Пре	ма	 зва	нич	ном	 сте	но	гра	му	 го	во	ра	 об	ја	вље	ном	 на	 сај	ту	 пред	сед	ни	ка	 Ру	ске	Фе	де
ра	ци	је	http://kre	mlin.ru/tran	scripts/20603	,	ина	че,	део	го	во	ра	о	са	ве	то	дав	ном	ми	шље	њу	
МСП	има	не	ко	ли	ко	па	су	са	:	''Кро	ме	то	го,	крым	ские	вла	сти	опи	ра	ли	сь	и	на	из	вест	ный	
ко	сов	ский	пре	це	дент,	пре	це	дент,	ко	то	рый	на	ши	за	пад	ные	парт	нё	ры	со	зда	ли	са	ми,	что	
на	зы	ва	ет	ся,	сво	и	ми	соб	ствен	ны	ми	ру	ка	ми,	в	си	ту	а	ции,	аб	со	лют	но	ана	ло	гич	ной	крым
ской,	при	зна	ли	от	де	ле	ние	Ко	со	во	от	Сер	бии	ле	ги	тим	ным,	до	ка	зы	вая	всем,	что	ни	ка
ко	го	раз	ре	ше	ния	цен	тра	ль	ных	вла	стей	стра	ны	для	од	но	сто	рон	не	го	объ	я	вле	ния	не	за	ви
си	мо	сти	не	тре	бу	ет	ся.	Ме	жду	на	род	ный	Суд	ООН	на	осно	ве	пунк	та	2	ста	тьи	1	Уста	ва	
Ор	га	ни	за	ции	Объ	е	ди	нён	ных	На	ций	со	гла	сил	ся	с	этим	и	в	сво	ём	ре	ше	нии	от	22	июля	
2010	го	да	от	ме	тил	сле	ду	ю	щ	ее.	При	во	жу	до	слов	ную	ци	та	ту:	«Ни	ка	ко	го	общ	е	го	за	пре
та	на	од	но	сто	рон	нее	про	во	згла	ше	ние	не	за	ви	си	мо	сти	не	вы	те	ка	ет	из	прак	ти	ки	Со	ве	та	
Без	о	па	сно	сти»,	–	и	да	лее:	«Общ	ее	ме	жду	на	род	ное	пра	во	не	со	дер	жит	ка	ко	голи	бо	при
ме	ни	мо	го	за	пре	та	на	про	во	згла	ше	ние	не	за	ви	си	мо	сти».	Всё,	как	го	во	рит	ся,	пре	де	ль	но	
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ПРАВ НИ СТА ВО ВИ РУ СКЕ ФЕ ДЕ РА ЦИ ЈЕ  
ПО ВО ДОМ СА ВЕ ТО ДАВ НОГ МИ ШЉЕ ЊА МСП  

О НЕ ЗА ВИ СНО СТИ КО СО ВА

У	кон	тек	сту	прет	ход	но	на	ве	де	ног,	по	ста	вља	се	пи	та	ње	да	ли	
Ру	ска	Фе	де	ра	ци	ја	де	фак	то3)	при	зна	је	ле	гал	ност	не	за	ви	сно	сти	Ко
со	ва	за	то	што	се	по	зи	ва	на	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	МСП	из	2010?

Прав	но	ту	ма	че	ње	по	ка	зу	је	да	РФ	ни	је	де	фак	то	при	зна	ла	не	за
ви	сност	Ко	со	ва	за	то	што	се	по	зва	ла	на	од	ре	ђе	ни,	ап	стракт	ни,	део	
са	ве	то	дав	ног	ми	шље	ња	МСП.	

Сле	де	ће	прав	не	чи	ње	ни	це	и	ту	ма	че	ња	то	по	ка	зу	ју:
1)	Ру	ски	су	ди	ја	Ле	о	нид	Скот	ни	ков	ни	је	гла	сао	за	са	ве	то	дав	но	
ми	шље	ње	МСП	од	22.	ју	ла	2010.	го	ди	не	(10	су	ди	ја	је	гла	са	ло	
за	4	про	тив).	

На	про	тив,	Скот	ни	ков	 је	на	гла	сио	у	свом	из	дво	је	ном	ми	шље
њу	(у	па	ра	гра	фу	9)	да	је	МСП	не	ги	рао	Ре	зо	лу	ци	ју	1244	и	да	
је	та	ко	пре	у	зео	по	ли	тич	ке	функ	ци	је	СБ	УН,	што	је	не	до	пу
сти	во	у	са	вре	ме	ном	ме	ђу	на	род	ном	по	рет	ку.4)	На	тај	на	чин,	

ясно.Я	не	лю	блю	об	ра	щ	а	ть	ся	к	ци	та	там,	но	всёта	ки	не	мо	гу	удер	жа	ть	ся,	ещё	од	на	вы
дер	жка	из	ещё	од	но	го	офи	ци	а	ль	но	го	до	ку	мен	та,	на	этот	раз	это	Пи	сь	мен	ный	ме	мо	ран
дум	США	от	17	апре	ля	2009	го	да,	пред	ста	влен	ный	в	этот	са	мый	Ме	жду	на	род	ный	Суд	
в	свя	зи	со	слу	ша	ни	я	ми	по	Ко	со	во.	Опя	ть	про	ци	ти	рую:	«Де	кла	ра	ции	о	не	за	ви	си	мо	сти	
мо	гут,	и	ча	сто	так	и	про	ис	хо	дит,	на	ру	ша	ть	вну	трен	нее	за	ко	но	да	те	ль	ство.	Од	на	ко	это	
не	озна	ча	ет,	что	про	ис	хо	дит	на	ру	ше	ние	ме	жду	на	род	но	го	пра	ва».	Ко	нец	ци	та	ты.	Са	ми	
на	пи	са	ли,	рас	тру	би	ли	на	ве	сь	мир,	наг	ну	ли	всех,	а	те	пе	рь	во	зму	щ	а	ют	ся.	Че	му?	Ве	дь	
де	й	ствия	 крым	чан	 чёт	ко	 впи	сы	ва	ют	ся	 в	 эту,	 соб	ствен	но	 го	во	ря,	 ин	струк	цию.	По	че
муто	то,	что	мо	жно	ал	бан	цам	в	Ко	со	во	(а	мы	от	но	сим	ся	к	ним	с	ува	же	ни	ем),	за	пре
щ	а	ет	ся	рус	ским,	укра	ин	цам	и	крым	ским	та	та	рам	в	Кры	му.	Опя	ть	во	зни	ка	ет	во	прос:	
по	че	му?От	тех	же	Со	е	ди	нён	ных	Шта	тов	и	Евро	пы	мы	слы	шим,	что	Ко	со	во	–	это,	мол,	
опя	ть	ка	който	осо	бый	слу	чай.	В	чём	же,	по	мне	нию	на	ших	кол	лег,	за	клю	ча	ет	ся	его	
ис	клю	чи	те	ль	но	сть?	Ока	зы	ва	ет	ся,	 в	 том,	что	в	хо	де	кон	флик	та	в	Ко	со	во	бы	ло	мно	го	
че	ло	ве	че	ских	жертв.	Это	 что	 –	юри	ди	че	ски	пра	во	вой	 ар	гу	мент,	 что	 ли?	В	ре	ше	нии	
Ме	жду	на	род	но	го	Су	да	по	это	му	по	во	ду	во	о	бще	ни	че	го	не	ска	за	но.	И	по	том,	зна	е	те,	это	
да	же	уже	не	дво	й	ные	стан	дар	ты.	Это	ка	който	уди	ви	те	ль	ный	при	ми	тив	ный	и	пря	мо	ли
не	й	ный	ци	низм.	Не	ль	зя	же	всё	так	гру	бо	под	вёр	сты	ва	ть	под	свои	ин	те	ре	сы,	один	и	тот	
же	пред	мет	се	год	ня	на	зы	ва	ть	бе	лым,	а	зав	тра	–	чёр	ным.	По	лу	ча	ет	ся,	ну	жно	до	во	ди	ть	
лю	бой	кон	фликт	до	че	ло	ве	че	ских	жертв,	что	ли?’’

3) О	вр	ста	ма	де	фак	то	при	зна	ња	ви	ди	Авра	мов	С.,	Кре	ћа	М.,	Ме ђу на род но јав но пра во,	
Прав	ни	фа	кул	тет,	Бе	о	град,	2008,	стр.	8794.

4)	 Пре	ма	зва	нич	ном	сај	ту	МСП	http://www.icjcij.org/	су	ди	ја	Скот	ни	ков	је	на	пи	сао	у	свом	
из	дво	је	ном	ми	шље	њу	у	па	ра	гра	фу	9	да	је	МСП	пре	у	зео	функ	ци	је	СБ	УН:	‘’It is equ	ally 
ob	vi	o	us that	:In the pre	sent ca	se,	ho	we	ver,	the Co	urt is not in	ter	pre	ting re	so	lu	tion	1244	for 
the pur	po	se of gi	ving ef	fect to what the Co	un	cil has	de	ci	ded.	The	Co	un	cil	has	not	de	ci	ded	
anything	on	the	su	bject	of	the	UDI.	The	Co	un	cil	has	not	even	ac	know	led	ged	the	is	su	an	ce	of	
the	UDI.	The	terms	of	re	so	lu	tion	1244	ha	ve	re	ma	i	ned	unal	te	red	sin	ce	the	UDI	was	adop	ted	
(see	pa	ra	graphs	91	and	92	of	the	Advi	sory	Opi	nion).9.	It	must	be	bor	ne	in	mind	that	Se	cu	rity	
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МСП	је	у	са	ве	то	дав	ном	ми	шље	њу	из	2010.	на	ру	шио	ба	ланс	
из	ме	ђу	СБ	УН,	Ге	не	рал	не	скуп	шти	не	и	су	да,	про	пи	сан	По
ве	љом	УН		ис	та	као	је	Скот	ни	ков	(ина	че	не	са	мо	екс	перт	за	
ме	ђу	на	род	но	јав	но	пра	во	и	ду	го	го	ди	шњи	су	ди	ја	МСП,	већ	и	
бив	ши	пред	став	ник	РФ	при	УН	у	Же	не	ви).	Та	ко	ђе,	Ле	о	нид	
Скот	ни	ков	је	при	ме	тио	и	да	је	ве	ћи	на	су	ди	ја	МСП	2010.	твр
ди	ла	да	Ре	зо	лу	ци	ја	1244	не	га	ран	ту	је	да	је	КиМ	део	Ср	би	је	
(за	то	је	на	вод	но,	не	за	ви	сност	би	ла	у	скла	ду	са	Ре	зо	лу	ци	јом	
1244).	То	је	не	сум	њи	во,	био	при	мер	за	con	tra	dic	tio	in	adjec	to	
(‘’су	во	мо	ре’’)	или	при	да	ва	ње	не	ком	пој	му	свој	ства	ко	је	он	
не	мо	же	има	ти	јер	ка	да	се	про	чи	та	Ре	зо	лу	ци	ја	1244	ја	сно	је	
да	она	три	(3)	пу	та	из	ри	чи	то	про	пи	су	је	да	је	Ко	со	во	део	СРЈ. 
На	овај	на	чин,	МСП	се	ста	вио	и	из	над	СБ	УН.	У	том	кон
тек	сту,	Скот	ни	ков	упо	зо	ра	ва	у	па	ра	гра	фу	10	свог	из	дво	је	ног	
ми	шље	ња,	да	је	МСП	већ	не	ле	гал	но	пре	у	зи	мао	над	ле	жност	
од	СБ	УН,	по	себ	но	у	слу	ча	ју	БиХ	про	тив	СРЈ	(ка	да	је	суд	ско	
ве	ће	упр	кос	од	лу	ци	СБ	УН	да	члан	ство	СРЈ	у	УН	по	чи	ње	од	
2000.	са	мо	вољ	но	‘’утвр	ди	ло’’	да	је	оно	по	че	ло	осам	го	ди	на	
ра	ни	је).	Да	кле,	пред	став	ник	РФ	у	МСП	ни	је	имао	ни	ка	кве	
ди	ле	ме,	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	је	у	су	прот	но	сти	са	Ре	зо	лу
ци	јом	1244.

2)	Пред	став	ни	ци	 РФ	 су	 и	 при	ли	ком	 усме	не	 рас	пра	ве	 пред	
МСП	2009.	го	ди	не	у	Ха	гу	из	не	ли	да	је	про	гла	ше	ње	не	за	ви
сно	сти	Ко	со	ва	у	су	прот	но	сти	са	ме	ђу	на	род	ним	пра	вом.	Ова	
рас	пра	ва	 пред	МСП	 је	 одр	жа	на	 2009.	 го	ди	не	 (тра	ја	ла	 је	 9	
да	на).	Срп	ски	став	су	по	др	жа	ва	ле	де	ле	га	ци	је	Ру	си	је,	Ки	не,	
Бе	ло	ру	си	је,	Ви	јет	на	ма,	Ки	пра,	Шпа	ни	је,	 Ру	му	ни	је,	 Бра	зи
ла,	Ар	ген	ти	не,	Азер	беј	џа	на,	Бо	ли	ви	је	и	Ве	не	цу	ле.	Про	тив	
срп	ског	 ста	ва	 о	 не	за	ви	сно	сти	 та	ко	зва	ног	 Ко	со	ва	 су	 би	ле	
де	ле	га	ци	је	 САД,	 Ве	ли	ке	 Бри	та	ни	је,	 Не	мач	ке,	 Фран	цу	ске,	
Аустри	је,	Хо	лан	ди	је,	Нор	ве	шке,	Дан	ске,	Фин	ске,	Бу	гар	ске,	
Хр	ват	ске,	Ал	ба	ни	је,	Јор	да	на,	Са	у	диј	ске	Ара	би	је.	5)

Co	un	cil	re	so	lu	ti	ons	are	po	li	ti	cal	de	ci	si	ons.	The	re	fo	re,	de	ter	mi	ning	the	ac	cor	dan	ce	of	a	cer	tain	
de	ve	lop	ment,	such	as	the	is	su	an	ce	of	the	UDI	in	the	pre	sent	ca	se,	with	a	Se	cu	rity	Co	un	cil	re
so	lu	tion	is	lar	gely	po	li	ti	cal.	This	me	ans	that	even	if	a	de	ter	mi	na	tion	ma	de	by	the	Co	urt	we	re	
cor	rect	in	the	pu	rely	le	gal	sen	se	(which	it	is	not	in	the	pre	sent	ca	se),	it	may	still	not	be	the	
right	de	ter	mi	na	tion	from	the	po	li	ti	cal	per	spec	ti	ve	of	the	Se	cu	rity	Co	un	cil.	When	the	Co	urt	
ma	kes	a	de	ter	mi	na	tion	as	to	the	com	pa	ti	bi	lity	of	the	UDI	with	re	so	lu	tion	1244	—	a	de	ter
mi	na	tion	cen	tral	to	the	régi	me	esta	blis	hed	for	Ko	so	vo	by	the	Se	cu	rity	Co	un	cil	—	wit	ho	ut	a	
re	qu	est	from	the	Co	un	cil,	it	sub	sti	tu	tes	it	self	for	the	Se	cu	rity	Co	un	cil’’ (под	ву	као	Д.	М)

5) Ви	ше	о	по	кре	та	њу	по	ступ	ка	од	стра	не	Ср	би	је	пред	ГС	УН	ви	ди	Ца	рић	С.	Са ве то дав на 
ми шље ња у ме ђу на род ном пра во су ђу,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2009,	стр.	81.
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3)	Ко	нач	но,	при	ли	ком	при	сту	па	ња	Кри	ма	и	пот	пи	си	ва	ња	до	го
во	ра	у	Кре	мљу	у	мар	ту	2014,	РФ	и	њен	пред	сед	ник	ни	су се	
по	зи	ва	ли	на	део	са	ве	то	дав	ног	ми	шље	ња	МСП	ко	ји	не	ги	ра	
зна	чај	Ре	зо	лу	ци	је	1244	СБ	УН.	

На	про	тив,	РФ	и	ње	ни	пред	став	ни	ци	су	се	по	зва	ли	при	ли	ком	
при	сту	па	ња	Кри	ма,	са	мо	на	део	са	ве	то	дав	ног	ми	шље	ња	ко	је	се	ба
ви	оп	штим	прин	ци	пи	ма	ме	ђу	на	род	ног	пра	ва	у	ве	зи	са	про	гла	ша	ва
њем	не	за	ви	сно	сти	(да	кле,	фо	кус	је	био	на	ап	стракт	ном	прин	ци	пу	
са	мо	о	о	пре	де	ље	ња,	а	не	на	ко	сов	ском	кон	крет	ном	слу	ча	ју).	Тач	ни
је,	у	са	ве	то	дав	ном	ми	шље	њу	МСП	се	на	во	ди	да	су	од	XVI	II	ве	ка	
мно	ге	др	жа	ве,	а	по	себ	но	бив	ше	ко	ло	ни	је	на	тај	на	чин	(про	гла	ше
њем)	сте	кле	не	за	ви	сност.	У	том	кон	тек	сту	пред	сед	ник	РФ	је	у	свом	
обра	ћа	њу	од	18.	мар	та	2014.	упра	во	ис	та	као	слич	ност	из	ме	ђу	Де
кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	САД	и	Де	кла	ра	ци	је	не	за	ви	сно	сти Кри	ма	
(и	ни	је	ни	јед	ном	не	ги	рао	ре	зо	лу	ци	ју	1244	СБ	УН). 6)

Та	ди	стинк	ци	ја	је	кључ	на	у	ру	ском	прав	ном	ту	ма	че	њу	са	ве	то
дав	ног	ми	шље	ња	МСП,	по	ка	зу	је	и	прав	ну	раз	ли	ку	из	ме	ђу	Кри	ма	
и	Ко	со	ва.	

4)	На	 прет	хо	дан	 за	кљу	чак	 ука	зу	је	 и	 чи	ње	ни	ца	 да	 РФ	 на	кон	
2010.	ни	ка	да (као	стал	на	чла	ни	ца	СБ	УН)	ни	је	од	у	ста	ла	од	
по	што	ва	ња	 Ре	зо	лу	ци	ја	 СБ	УН	 1244	 ко	ја	 га	ран	ту	је	 срп	ски	
су	ве	ре	ни	тет	над	Ко	со	вом	и	Ме	то	хи	јом.	

5)	Та	ко	ђе,	 РФ	ни	ка	да	 ни	је	 по	др	жа	ла	 ини	ци	ја	ти	ве	САД	и	ЕУ	
да	се	уки	не	или	за	не	ма	ри	Ре	зо	лу	ци	ја	СБ	УН	1244.	(Нај	бо
љи	при	мер	за	та	кво	по	сту	па	ње	за	пад	них	др	жа	ва	је	сва	ка	ко	
Бри	сел	ски	спо	ра	зум	из	апри	ла	2014.	у	ко	јем	не	ма	ни	јед	ног	
по	ми	ња	ња	ре	зо	лу	ци	је	1244).

РАЗ ЛИ КЕ И СЛИЧ НО СТИ ИЗ МЕ ЂУ КРИ МА И КО СО ВА  
У КОН ТЕК СТУ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ПРА ВА  

И КОН ТИ НУ И ТЕ ТА РФ И СР БИ ЈЕ СА СССР И СРЈ

Та	ко	зва	но	 Ко	со	во	 ни	ка	да	 ни	је	 би	ло	 са	мо	стал	на	 др	жа	ва.	 Те
ри	то	ри	ја	Ко	со	ва	 и	Ме	то	хи	је	 је	 при	па	да	ла	 ве	ко	ви	ма,	 или	 срп	ској	
сред	ње	ве	ков	ној	др	жа	ви	од	1091.	го	ди	не,	или	Тур	ској	ца	ре	ви	ни	од	

6) Пу	тин	ис	ти	че,	пре	ма	зва	нич	ном	сте	но	гра	му,	па	ра	ле	лу	из	ме	ђу	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви
сно	сти	Кри	ма	и	аме	рич	ке:	''Се	год	ня	я	хо	чу	обра	ти	ть	ся	и	к	на	ро	ду	Со	е	ди	нён	ных	Шта
тов	 Аме	ри	ки,	 к	 лю	дям,	 ко	то	рые	 со	 вре	мён	 осно	ва	ния	 это	го	 го	су	дар	ства,	 при	ня	тия	
Де	кла	ра	ции	не	за	ви	си	мо	сти	гор	дят	ся	тем,	что	сво	бо	да	для	них	пре	вы	ше	все	го.	Раз	ве	
стре	мле	ние	жи	те	лей	Кры	ма	к	сво	бод	но	му	вы	бо	ру	сво	ей	су	дь	бы	не	явля	ет	ся	та	кой	же	
цен	но	стью?	По	й	ми	те	нас''.
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1455.	или	ко	нач	но,	но	вој	срп	ској	др	жа	ви	и	Ју	го	сла	ви	ји	(Са	ве	зној	
Ре	пу	бли	ци	Ју	го	сла	ви	ји)	од	1912.	го	ди	не.7)

Са	дру	ге	стра	не,	Крим	је	у	зад	њих	500	и	ви	ше	го	ди	на	(да	кле,	
ве	ко	ви	ма)	при	па	дао	или	Ру	ској	Им	пе	ри	ји	од	1785.	го	ди	не	или	Тур
ској	ца	ре	ви	ни	од	1475,	или	ко	нач	но,	СССР	од	1921.	(а	тек	у	крат	ком	
исто	риј	ском	пе	ри	о	ду	на	кон	1991,	од	20–так	го	ди	на,	и	са	мо	стал	ној	
Укра	ји	ни).

Са	дру	ге	стра	не,	оп	ште	по	зна	то	је	у	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву	да	Ру
ска	Фе	де	ра	ци	ја	има	при	зна	ти	ме	ђу	на	род	ни	кон	ти	ну	и	тет	са	СССР.	
Та	ко	ђе,	Ср	би	ја	има	кон	ти	ну	и	тет	са	Са	ве	зном	Ре	пу	бли	ком	Ју	го	сла
ви	јом	на	кон	2006.	(по	сле	одва	ја	ња	Цр	не	Го	ре).8)

Да	кле,	у	кон	тек	сту	пој	ма	кон	ти	ну	и	те	та	као	ме	ђу	на	род	ног	ста
ту	са	др	жа	ве	на	ко	ји	мо	же	пре	тен	до	ва	ти	са	мо	јед	на	др	жа	ва9)	на	ста
ла	на	кон	те	ри	то	ри	јал	них	про	ме	на,	Крим	при	па	да	РФ	(као	др	жа	ви	
ко	ја	је	пре	у	зе	ла	кон	ти	ну	и	тет	од	СССР).	Та	ко	ђе,	Ко	со	во	и	Ме	то	хи	ја	
при	па	да	ју	Ср	би	ји	као	др	жа	ви	ко	ја	је	пре	у	зе	ла	кон	ти	ну	и	тет	од	Са
ве	зне	Ре	пу	бли	ке	Ју	го	сла	ви	је	(у	кон	тек	сту	пра	ва	кон	ти	ну	и	те	та	и	не
што	сло	бод	ни	јег	ту	ма	че	ња,	чак	и	да	на	шња	Тур	ска	Ре	пу	бли	ка,	као	
др	жа	ва	ко	ја	има	при	зна	ти	кон	ти	ну	и	тет	са	Тур	ском	ца	ре	ви	ном	од	
1918,	има	ви	ше	пра	ва	на	Крим	и	Ко	со	во	не	го	што	то	има	ју	вла	сти	
не	ле	гал	не у	Ки	је	ву	и	При	шти	ни).	

ПО РЕ ЂЕ ЊЕ РЕ ФЕ РЕН ДУ МА НА КРИ МУ 2014. И ПРО
ГЛА ШЕ ЊА НЕ ЗА ВИ СНО СТИ У НЕ ЛЕ ГАЛ НО ИЗА БРА НОЈ 

СКУП ШТИ НИ КО СО ВО 2008.

Ре	фе	рен	дум	на	Кри	му	од	16.	мар	та	2014.	је	без	ијед	ног	ин	ци
ден	та	одр	жан	на	це	лој	те	ри	то	ри	ји	овог	по	лу	о	стр	ва,	па	и	на	те	ри	то

7) Ко со во и Ме то хи ја: про шлост, са да шњост, бу дућ ност: Збор ник ра до ва са ме ђу на
род ног сим по зи ју ма одр жа ног у Бе о гра ду од 1618.мар та 2006 го ди не,	уред	ник	Ко	ста	
Ми	ха	и	ло	вић,:СА	НУ,	Бе	о	град	2007.	

8) О	рас	па	ду	СЦГ	ви	ди	Кне	же	вић	М.	Из не ве ре на др жа ва,	Ин	сти	тут	за	по	ли	тич	ке	сту	ди	је,	
Бе	о	град,	2007.

9) Проф.	др	Ми	лен	ко	Кре	ћа	из	но	си	да	је	Аме	рич	ко	удру	же	ње	за	ме	ђу	на	род	но	пра	во	из
не	ло	 ја	сне	 кри	те	три	ју	ме	 у	 ве	зи	 кон	ти	ну	и	те	та	РФ	са	СССР;	 зна	ча	јан	део	 те	ри	то	ри	је	
укљу	чу	ју	ћи	и	исто	риј	ске	те	ри	то	ри	је,	ве	ћи	на	ста	нов	ни	штва	бив	ше	др	жа	ве,	при	род	ни	
ре	сур	си,	ар	ми	ја,	се	ди	ште	вла	де,	на	зив	бив	ше	др	жа	ве.	Ви	ди	ви	ше	о	то	ме	Кре	ћа	М,	Ме
ђу на род но јав но пра во,	Прав	ни	фа	кул	тет,	Бе	о	град,	2013,	стр.	243.	Ви	ди	та	ко	ђе	о	кон	ти
ну	и	те	ту	и	раз	ли	ко	ва	њу	од	сук	це	си	је	као	и	кон	ти	ну	и	те	ту	СССР	и	РФ,	Беч	ку	кон	вен	ци	ју	
о	сук	це	си	ји	др	жа	ва	у	обла	сти	уго	во	ра	из	1978.	и	Кре	ћа	М,	Па	у	но	вић	М.	Прак ти кум за 
ме ђу на род но јав но пра во,	До	си	је,	Бе	о	град,	2002,	стр,	12,	и	Ср би ја пред Ме ђу на род ним 
су дом прав де,	књ.	1.	''Фи	лип	Ви	шњић'',	Бе	о	град,	2007,	стр.	739.



стр: 163-174.
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ри	ји	где	жи	ве	Та	та	ри.	Пре	ма	зва	нич	ним	ре	зул	та	ти	ма	ве	ћи	на	гла	са
ча	(из	ла	зност	је	би	ла	83,1%),	њих	1.233.002	или	96,77%	гла	са	ла	је	
за	от	це	пље	ње	од	Укра	ји	не	и	при	па	ја	ње	Ру	ско	Фе	де	ра	ци	ји	(РФ).10)

Са	 дру	ге	 стра	не,	 на	Ко	со	ву	 и	Ме	то	хи	ји	 ни	ка	да	 ни	је	 одр	жан	
ре	фе	рен	дум	о	от	це	пље	њу.	Срп	ско	ста	нов	ни	штво	са	се	ве	ра	Ко	со	ва	
ни	је	чак	ни	уче	ство	ва	ло	на	из	бо	ри	ма	2007.	за	та	ко	зва	ни	пар	ла	мент	
Ко	со	ва	(ко	ји	је	про	гла	сио	не	за	ви	сност	2008.	го	ди	не)	и	из	бо	ри	ни
ка	да	ни	су	ни	одр	жа	ни	на	те	ри	то	ри	ји	се	ве	ра	Ко	со	ва	на	ко	јој	је	ве
ћин	ско	срп	ско	ста	нов	ни	штво.

Тач	ни	је,	на	те	ри	то	ри	ји	4	оп	шти	не	на	се	ве	ру	2007.	ни	је	уба	чен	
ни	је	дан	гла	сач	ки	ли	стић	или	би	ра	ли	шта	ни	су	ни	отва	ра	на.	

Је	ди	ни	ре	фе	рен	дум	ко	ји	је	одр	жан	је	био	онај	на	се	ве	ру	Ко	со
ва	од	14.	и	15.	фе	бру	а	ра	2012.	го	ди	не	(Гла	са	чи	су	се	из	ја	шња	ва	ли	
о	пи	та	њу:	„Да ли при хва та те ин сти ту ци је та ко зва не Ре пу бли ке 
Ко со во?“ Та да се око 99 % из ја сни ло да не при хва та, а из ла сност 
је би ла око 75 %).

По	ред	то	га,	на	из	бо	ри	ма	одр	жа	ним	на	Ко	со	ву	2007.	го	ди	не	је	
гла	са	ло	са	мо	око	45	%	гла	са	ча.	

ПИ ТА ЊЕ ПОЈ МА АГРЕ СИ ЈЕ У КОН ТЕК СТУ ПО РЕ ЂЕ ЊА 
КРИ МА И КО СО ВА

Не	ма	ни	ка	кве	сум	ње	да	је	нај	ва	жни	ји	део	пој	ма	агре	си	је	у	ме
ђу	на	род	ном	пра	ву	ору	жа	на	ак	ци	ја.11)	У	том	кон	тек	сту,	Ру	си	ја	2014.	
ни	је	из	вр	ши	ла	агре	си	ју	на	Крим,	јер	ру	ски	вој	ни	ци	ни	су	ис	па	ли	ли	
ни	је	дан	ме	так.	Та	ко	ђе,	на	тој	те	ри	то	ри	ји	су	се	го	ди	на	ма	ле	гал	но	
на	ла	зи	ли	у	скла	ду	са	ме	ђу	на	род	ним	уго	во	ром	(Хар	ков	ски	спо	ра
зум).

10) Пре	ма	зва	нич	ним	ре	зул	та	ти	ма	http://www.ra	da.cri	mea.ua/re	fe	ren	dum/re	sul	taty	:	‘’Общ	ее	
ко	ли	че	ство	участ	ни	ков	общ	е	крым	ско	го	ре	фе	рен	ду	ма,	при	няв	ших	уча	стие	в	го	ло	со	ва
нии	–	1 274 096	(83,10	%)Ко	ли	че	ство	го	ло	сов	участ	ни	ков	общ	е	крым	ско	го	ре	фе	рен	ду
ма,	по	дан	ных	в	под	дер	жку	во	про	са	общ	е	крым	ско	го	ре	фе	рен	ду	ма:	«1)	Вы	за	вос	со	е
ди	не	ние	Кры	ма	с	Рос	си	ей	на	пра	вах	су	бъ	ек	та	Рос	си	й	ской	Фе	де	ра	ции?»	–	1 233 002	
(96,77	%)Ко	ли	че	ство	 го	ло	сов	 участ	ни	ков	 общ	е	крым	ско	го	 ре	фе	рен	ду	ма,	 по	дан	ных	 в	
под	дер	жку	во	про	са общ	е	крым	ско	го	ре	фе	рен	ду	ма:	«2)	Вы	за	вос	ста	но	вле	ние	де	й	ствия	
Кон	сти	ту	ции	Ре	спу	бли	ки	Крым	1992	го	да	и	за	ста	тус	Кры	ма	как	ча	сти	Укра	и	ны?»	–	
31997	(2,51	%)	Ко	ли	че	ство	бюл	ле	те	ней	для	го	ло	со	ва	ния	на	общ	е	крым	ском	ре	фе	рен	ду
ме,	при	знан	ных	не	де	й	стви	те	ль	ны	ми	–	9097	(0,72	%)Ко	мис	сия	Ав	то	ном	ной	Ре	спу	бли
ки	Крым''

11) Кри	во	ка	пић	Б.,	Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са,	
Слу	жбе	ни	 гла	сник,	 Бе	о	град,	 2010,	 стр.	 30.	 или	 ви	ди	 та	а	ко	ђе	 де	фи	ни	ци	ју	 агре	си	је	 у	
Авра	мов	С.,	Кре	ћа	М.	Ме ђу на род но јав но пра во,	Прав	ни	фа	кул	тет,	Бе	о	град,	2008,	стр.	
602606.
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Са	дру	ге	стра	не,	НА	ТО	је	из	вр	шио	ору	жа	ну	агре	си	ју	на	Ко	со
во	и	СРЈ	1999.	го	ди	не	без	од	лу	ке	СБ	УН	и	по	сто	ја	ња	би	ло	ка	квог	
ме	ђу	на	род	ног	уго	во	ра	ко	ји	би	до	зво	лио	78	да	на	бом	бар	до	ва	ња	(уз	
не	пре	ста	но	кр	ше	ње	ме	ђу	на	род	ног	ху	ма	ни	тар	ног	пра	ва,	јер	ка	да	се	
при	ме	ни	на	ко	сов	ски	слу	чај	по	зна	та	кла	у	зу	ла	ру	ског	прав	ни	ка	Фјо
до	ра	Мар	тен	са	из	вре	ме	на	Ха	шке	кон	фе	рен	ци	је	о	ми	ру,	ја	сно	је	да	
је	бом	бар	до	ва	ње	оси	ро	ма	ше	ним	ура	ни	ју	мом	и	ка	сет	ним	бом	ба	ма	
рат	ни	зло	чин).12) 

НА	ТО	је	та	ко	ђе,	по	ма	гао	те	ро	ри	стич	ку	ОВК	на	сли	чан	на	чин	
као	што	је	по	мо	гао	па	ра	вој	ску	у	Ни	ка	ра	гви	(што	је	утвр	ђе	но	упра
во	по	зна	том	пре	су	дом	МСП	у	спо	ру	Ни	ка	ра	гва	про	тив	САД	1986).	
НА	ТО	је	слао	те	ро	ри	сти	ма	на	КиМ	(као	и	у	Ни	ка	ра	гви)	фи	нан	сиј
ску	по	др	шку,	об	у	ча	вао	их	 је,	снаб	де	вао	оруж	јем	и	оба	ве	штај	ним	
по	да	ци	ма.	Ко	нач	но,	 уз	 при	су	ство	НА	ТО	 го	ди	не	 2004.	 спро	ве	ден	
је	по	гром	над	Ср	би	ма	на	Ко	со	ву.	Ни	шта	слич	но	се	ни	је	де	си	ло	на	
Кри	му.	

ДА ЛИ РЕ ВО ЛУ ЦИ О НАР НА ВЛАСТ У КИ ЈЕ ВУ НА КОН 21. 
ФЕ БРУ А РА 2014. ГО ДИ НЕ ИМА КОН ТИ НУ И ТЕТ  
СА УКРА ЈИ НОМ ПРИ ЗНА ТОМ 1991. ГО ДИ НЕ?

Пре	ма	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву,	да	би	се	јед	ној	др	жа	ви	мо	гло	да
ти	при	зна	ње	она	мо	ра	да	по	се	ду	је	сле	де	ће	атри	бу	те	др	жав	но	сти:	
те	ри	то	ри	ју,	 ста	нов	ни	штво	 и	 ста	бил	ну	 др	жав	ну	 ор	га	ни	за	ци	ју	 као	
и	мо	гућ	ност	да	обез	бе	ди	из	вр	ше	ње	ме	ђу	на	род	них	уго	вор	них	оба
ве	за.13)	Ре	во	лу	ци	о	нар	не	вла	сти	у	Ки	је	ву	на	кон	от	це	пље	ња	Кри	ма,	
ве	ли	ких	де	мон	стра	ци	ја	на	 ју	го	и	сто	ку	зе	мље,	по	бу	не	Де	сног	сек
то	ра	у	мар	ту	2014,	и	ко	нач	но,	по	сле	не	по	што	ва	ња	ме	ђу	на	род	ног	

12) Пу	тин	 је	 по	све	тио	део	 свог	 го	во	ра	 од	 18.	мар	та	 2014.	 и	 бом	бар	до	ва	њу	НА	ТО:	 ''Так	
бы	ло	в	Юго	сла	вии,	мы	же	хо	ро	шо	об	этом	по	мним,	в	1999	го	ду.	Труд	но	бы	ло	в	это	
по	ве	ри	ть,	гла	зам	сво	им	не	ве	рил,	но	в	кон	це	ХХ	ве	ка	по	од	ной	из	евро	пе	й	ских	сто
лиц	–	по	Бел	гра	ду	в	те	че	ние	не	ско	ль	ких	не	де	ль	на	но	си	ли	сь	ра	кет	нобом	бо	вые	уда	ры,	
а	за	тем	по	сле	до	ва	ла	на	сто	я	щ	ая	ин	тер	вен	ция.	Что,	раз	ве	бы	ла	ре	зо	лю	ция	Сов	бе	за	ООН	
по	это	му	во	про	су,	раз	ре	ша	ю	щ	ая	та	кие	де	й	ствия?''.	Сми	сао	Мар	тен	со	ве	кла	у	зу	ле	је	да	
сред	ства	ра	то	ва	ња	ко	ја	ни	су	об	у	хва	ће	на	ме	ђу	на	род	ним	кон	вен	ци	ја	ма	ни	су	увек	до	зво
ље	на,	ви	ди	о	то	ме	Кри	во	ка	пић	Б.	Ен ци кло пе диј ски реч ник ме ђу на род ног пра ва и ме ђу
на род них од но са,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2010.	О	рат	ним	пра	ви	ли	ма	уоп	ште	ви	ди	
де	таљ	ни	је	Кре	ћа	М.	Ме ђу на род но јав но пра во,	Слу	жбе	ни	гла	сник,	Бе	о	град,	2012,	стр.	
792821.

13) Авра	мов	С.,	Кре	ћа	М.	Ме ђу на род но јав но пра во,	Прав	ни	фа	кул	тет,	Бе	о	град,	2008,	стр.	
8794,	или	са	мо	су	бјек	ти	ме	ђу	на	род	ног	прав	ног	по	рет	ка	су	спо	соб	ни	да	бу	ду	но	си	о	ци	
пра	ва	и	оба	ве	за,	ви	ди	о	то	ме	Ко	стић	С.	Ме ђу на род ни од но си и ме ђу на род но пра во,	За
греб,	1966,	стр.	298399.
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до	го	во	ра	од	21.	фе	бру	а	ра	2014.	ко	ји	је	за	кљу	чен	уз	уче	шће	пред
став	ни	ка	ЕУ,	 не	 ис	пу	ња	ва	ју	 ни	је	дан	 од	 ових	 усло	ва	 ко	је	 зах	те	ва	
ме	ђу	на	род	но	пра	во.	

Та	ко	ђе,	за	при	зна	ње	са	ме	вла	де	у	Ки	је	ву	ко	ја	 је	на	власт	до
шла	пу	тем	ре	во	лу	ци	је	21.	фе	бру	а	ра	2014.	се	у	ме	ђу	на	род	ном	пра
ву	тра	жи	да	по	се	ду	је	ста	бил	ну	др	жав	ну	ор	га	ни	за	ци	ју	и	мо	гућ	ност	
да	обез	бе	ди	из	вр	ше	ње	ме	ђу	на	род	них	уго	вор	них	оба	ве	за.	Вла	сти	у	
Ки	је	ву	не	ис	пу	ња	ва	ју	ни	та	два	усло	ва	за	при	зна	ње	њи	хо	ве	вла	де.	
Да	кле,	укра	јин	ска	др	жа	ва	(и	вла	да)	на	кон	ре	во	лу	ци	је	од	21.	фе	бру
а	ра	2014.	не	ис	пу	ња	ва	ју	ни	је	дан	услов	за	ме	ђу	на	род	но	при	зна	ње.	

* * *

Мир	но	от	це	пље	ње	Кри	ма	од	Укра	ји	не	и	при	па	ја	ње	Ру	ској	Фе
де	ра	ци	ји	у	мар	ту	2014.	го	ди	не	је	про	у	зро	ко	ва	но	ре	во	лу	ци	јом	у	Ки
је	ву.	Тач	ни	је,	не	по	што	ва	ње	до	го	во	ра	по	стиг	ну	тог	у	Ки	је	ву	од	21.	
фе	бру	а	ра	из	ме	ђу	вла	сти,	опо	зи	ци	је	и	ми	ни	ста	ра	ЕУ	и	уки	да	ње	ру
ског	је	зи	ка	у	ре	во	лу	ци	о	нар	ној	Ра	ди,	до	ве	ло	је	до	усва	ја	ња	Де	кла
ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	Кри	ма	у	мар	ту	2014.	го	ди	не,	а	за	тим	и	до	
ре	фе	рен	ду	ма	и	мир	ног	при	сје	ди	ње	ња	по	лу	о	стр	ва	РФ.	У	том	кон
тек	сту,	у	пре	ам	бу	ли	Де	кла	ра	ци	је	о	не	за	ви	сно	сти	Кри	ма	је	са	др	жа
но	по	зи	ва	ње	на	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	Ме	ђу	на	род	ног	су	да	прав	де	
о	про	гла	ше	њу	не	за	ви	сно	сти	та	ко	зва	ног	Ко	со	ва.	У	пре	ам	бу	ли	Де
кла	ра	ци	је	 се	ис	ти	че	да	про	гла	ше	ње	не	за	ви	сно	сти	 ‘’не	про	тив	ре
чи	ме	ђу	на	род	ном	пра	ву’’.	Исти	 прав	ни	 ар	гу	мент	 је	 упо	тре	био	 и	
пред	сед	ник	РФ	при	ли	ком	пот	пи	си	ва	ња	до	ку	мен	та	о	при	сје	ди	ње	њу	
Кри	ма	у	Кре	мљу.	Ипак,	прав	но	ту	ма	че	ње	по	ка	зу	је	да	су	се	РФ	и	
Ауто	ном	на	Ре	пу	бли	ка	Крим	по	зва	ли	са	мо	на	је	дан	део	са	ве	то	дав
ног	ми	шље	ња	МСП	и	то	на	онај	ко	ји	ис	ти	че	уни	вер	зал	ну	ва	жност	
прин	ци	па	 са	мо	о	пре	де	ље	ња.	 Дру	ги,	 кон	крет	ни	ји,	 део	 са	ве	то	дав
ног	ми	шље	ња	МСП	ко	ји	отво	ре	но	не	ги	ра	чи	ње	ни	цу	да	Ре	зо	лу	ци
ја	 1244	 га	ран	ту	је	 су	ве	ре	ни	тет	Ср	би	је	 на	Ко	со	ву,	 РФ	и	Ауто	ном
на	Ре	пу	бли	ка	Крим	ни	ка	да	ни	су	при	хва	ти	ли.	На	 та	кав	 за	кљу	чак	
ука	зу	је	чи	ње	ни	ца	да	ру	ски	су	ди	ја	Ле	о	нид	Скот	ни	ков	ни	је	гла	сао	
за	са	ве	то	дав	но	ми	шље	ње	МСП	из	2010.	упра	во	због	пре	ко	ра	че	ња	
над	ле	жно	сти	МСП	у	од	но	су	на	СБ	УН	(ка	да	се	ра	ди	о	по	што	ва	њу	
Ре	зо	лу	ци	је	1244).	Он	то	ја	сно	и	пре	ци	зно	на	во	ди	и	у	свом	из	дво	је
ном	ми	шље	њу.
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Та	ко	ђе,	РФ	ни	ка	да	ни	је	по	др	жа	ла	ини	ци	ја	ти	ве	САД	и	ЕУ	да	се	
уки	не	или	за	не	ма	ри	Ре	зо	лу	ци	ја	СБ	УН	1244.	

За	то	се	мо	же	твр	ди	ти	да	РФ,	ни	на	кон	мар	та	2014.	и	при	сје	ди
ње	ња	Кри	ма,	не	по	др	жа	ва	не	за	ви	сност	Ко	со	ва.	У	кон	тек	сту	ме	ђу
на	род	ног	јав	ног	пра	ва	и	по	ре	ђе	ња	Кри	ма	и	Ко	со	ва,	то	је	без	сум	ње,	
је	ди	но	ис	прав	но	ту	ма	че	ње.	Слу	ча	је	ви	Кри	ма	и	Ко	со	ва	има	ју	ви	ше	
раз	ли	ке	не	го	слич	но	сти.	На	Кри	му	 је	у	мар	ту	2014.	про	ве	ден	на	
це	лој	 те	ри	то	ри	ји	 де	мо	крат	ски	 ре	фе	рен	дум.	 Ни	ка	квих	 ору	жа	них	
су	ко	ба	или	агре	си	је	ни	је	би	ло	на	те	ри	то	ри	ји	по	лу	о	стр	ва.	Са	дру	ге	
стра	не,	НА	ТО	је	из	вр	шио	агре	си	ју	на	СРЈ	и	ње	ну	ју	жну	по	кра	ји	ну	
КиМ.	Та	ко	ђе,	 ка	да	 је	 про	гла	ше	на	 не	за	ви	сност	 2008.	 го	ди	не	 ни	је	
јој	прет	хо	дио	де	мо	крат	ски	ре	фе	рен	дум	као	на	Кри	му.	У	та	ко	зва	ној	
скуп	шти	ни	Ко	со	ва	те	2008.	ни	је	би	ло	ле	гал	но	иза	бра	них	пред	став
ни	ка	Ср	ба.	Ту	ди	стинк	ци	ју	из	ме	ђу	Кри	ма	и	Ко	со	ва	као	и	пре	ци	зно	
уоча	ва	ње	прав	них	и	ква	зи	прав	них	еле	ме	на	та	у	са	ве	то	дав	ном	ми
шље	њу	МСП	2010.,	са	др	жи	и	не	сум	њи	во	ру	ски	став	из	2014.	по	во
дом	при	сје	ди	ње	ња	Кри	ма	РФ.	
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De jan Mi ro vic

COM PA RI SON OF CRI MEA AND KO SO VO  
IN THE CON TEXT OF PU BLIC IN TER NA TI O NAL LAW

Re su me
Pe a ce ful se ces sion of the Cri mea from Ukra i ne and jo i
ning the Rus sian Fe de ra tion in March of 2014. years has 
ca u sed by re vo lu tion in Ki ev. In this con text, the pre am ble 
of the Dec la ra tion of In de pen den ce of the Cri mea con ta i
ned re fe ren ces to the advi sory opi nion of the In ter na ti o nal 
Co urt of Ju sti ce on the socal led Ko so vo’s dec la ra tion of 
in de pen den ce. The sa me le gal ar gu ment is used and the 
RF Pre si dent in sig ning the do cu ment onuni fi ca tion of the 
Cri mea in the Kre mlin. Ho we ver, the le gal in ter pre ta tion 
shows that the RF and the Auto no mo us Re pu blic of Cri
mea cal led only one part of the advi sory opi nion of the ICJ 
and the one that hig hlights the uni ver sal im por tan ce of the 
prin ci ple of selfde ter mi na tion. Ot her, mo re spe ci fi cally, 
of the advi sory opi nion of the ICJ, which openly de ni es 
the fact that Re so lu tion 1244 gu a ran te es the so ve re ignty 
of Ser bia in Ko so vo, RF and the Auto no mo us Re pu blic of 
Cri mea ne ver ac cep ted. This con clu sion is sup por ted by 
the fact that the Rus sian jud ge Le o nid Skot ni kov didn`t vo
te for the ICJ advi sory opi nion from 2010. be ca u se of ex
ce e ding the ju ris dic tion of the ICJ in re la tion to the UN Se
cu rity Co un cil (when it co mes to re spect Re so lu tion 1244). 
He cle arly and ac cu ra tely sta tes in his dis sen ting opi nion. 
Mo re o ver, RF ne ver sup por ted the ini ti a ti ves the U.S. and 
EU to abo lish or ig no re the UNSC Re so lu tion 1244 (The 
best exam ple of such be ha vi or we stern sta tes from the 
Brus sels Agre e ment of April 2014). The re fo re, it can be 
ar gued that the RF even af ter re u ni fi ca tion of March 2014 
to the Cri mea, do es not sup port the in de pen den ce of Ko
so vo. In the con text of pu blic in ter na ti o nal law and a com
pa ri son of the Cri mea and Ko so vo, it is wit ho ut do ubt, the 
only cor rect in ter pre ta tion. Ca ses of Cri mea and Ko so vo 
ha ve mo re dif fe ren ces than si mi la ri ti es. In the Cri mea in 
March of 2014. im ple men ted thro ug ho ut the ter ri tory of a 
de moc ra tic re fe ren dum. The re was no ar med con flict or 
ag gres sion was in the ter ri tory of the pe nin su la. On the ot
her hand, NA TO has com mit ted ag gres sion aga inst Yugo
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sla via and its so ut hern pro vin ce of Ko so vo and Me to hi ja. 
Al so, when in de pen den ce was dec la red 2008th it was not 
pre ce ded by a de moc ra tic re fe ren dum, as it`s ca se in the 
Cri mea. The socal led As sembly of Ko so vo and the 2008th 
was not le gally elec ted re pre sen ta ti ves of the Serbs.
Keywords: In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, Re so lu tion 
1244, the Dec la ra tion of In de pen den ce of the Cri mea, Ko
so vo and Me to hi ja.

	 Овај	рад	 је	примљен	03.	но	вем	бра	2014.	 го	ди	не	а	прихваћен	за	штампу	на	састанку	
Редакције	26.	но	вем	бра	2014.	године.
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Сажетак
Ру ска пра во слав на цр ква је пр ва у пра во слав ном све
ту по че ла да из гра ђу је ко ди фи ко ва но со ци јал но уче ње. 
Основ ни до ку мент об ја вљен је 2000. го ди не као осно ва 
за бу ду ћи раз вој кон крет них пи та ња. У овом члан ку 
аутор ана ли зи ра по зи ци је цр кве у пи та њи ма ра да и 
еко но ми је. Ана ли зи ра ју се аде кват ни де ло ви до ку мен
та из 2000. а за тим и дру гог до ку мен та ко ји је 2004. 
до нет под име ном Ко декс мо рал них пра ви ла у еко но
ми ји. На кра ју се ови ста во ви по ре де са уче њем Ри
мо ка то лич ке цр кве и ис тра жу ју се по сле ди це ста во ва 
ру ске цр кве на укуп на дру штве на кре та ња у Ру си ји.
Кључ не ре чи: со ци јал но уче ње, Ру ска пра во слав на цр
ква, Ри мо ка то лич ка цр ква, рад, еко но ми ја.

Kао што је по зна то, Пра во слав на цр ква се од свих тра ди ци о нал
них цр ка ва обич но нај ма ње од ли ку је окре ну то шћу прак тич

ним жи вот ним пи та њи ма. По сто је об ја шње ња ко ја ову чи ње ни цу 
ве зу ју за ње ну спе ци фич ну те о ло ги ју и тра ди ци ју, као и она ко
ја ука зу ју на то да је ко му ни стич ка вла да ви на у Ру си ји, Ср би ји, 
Бу гар ској, Ру му ни ји итд. од го вор на што пра во слав не цр кве у тим 
др жа ва ма ни су ра ни је и ефи ка сни је кре ну ле у раз ви ја ње свог со ци
јал ног де ло ва ња и уче ња.1) Грч ка цр ква је до ду ше раз ви ла ши ро ку 
ху ма ни тар ну и со ци јал ну де лат ност, али њу ни је у до вољ ној ме ри 

* Виши научни сарадник
** Рад је настао као део пројекта 179014 који финансира Министарство за просвету, науку 

и технологију Републике Србије.
1) О теолошким и историјским разлозима због којих Православна црква није развила сис-

тематизовано социјално учење детаљније погледати у Makrides, 2013.
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пра тио рад на те о риј ским осно ва ма овог уче ња. Пр ви ствар ни по
ку шај ства ра ња не ке вр сте ко хе рент ног си сте ма по у ка и пра ви ла за 
дру штве но де ла ње пра во слав них вер ни ка по ја вио се 2000. го ди не 
у Ру си ји.

Ово је до га ђај од ве ли ког зна ча ја не са мо за ру ску већ и за 
оста ле пра во слав не цр кве, од но сно дру штва. До ку мент под на зи
вом Осно ве кон цеп ци је со ци јал ног уче ња Ру ске пра во слав не цр кве 
пре ве ден је и на наш је зик и од 2007. го ди не до сту пан је и до ма ћим 
чи та о ци ма.2) У ве зи са њим по сто ји чи тав низ ве о ма за ни мљи вих 
пи та ња ко ја те ма ти зу ју на чин ка ко је до ку мент осми шљен и пи сан, 
ка ко је фор му ли сан, ка ко је при мљен итд. Сто га аутор овог тек ста 
при пре ма јед ну ши ру сту ди ју ко ја ће ис црп ни је об ра ди ти бар део 
тих про бле ма. 

У овом члан ку од лу чио сам да по себ но из дво јим пи та ња трет
ма на ра да и еко ном ских про бле ма. До ти чу ћи се тих пи та ња, Ру
ска цр ква је на свој на чин ушла у ди ја лог са по сле ди ца ма из ра
зи то бур не и со ци јал но по губ не ру ске тран зи ци је у ка пи та ли зам. 
О овом ком плек су пи та ња дво ји ца па три јар ха и ар хи је ре ји су се 
огла ша ва ли у ра зним при ли ка ма, а ор га ни зо ва не су и де ба те, кон
фе рен ци је и окру гли сто ло ви на ко ји ма су и ин те лек ту ал ци из цр
кве них ре до ва во ди ли за ни мљи ве рас пра ве. Но нај ва жни ја на че ла 
со ци јал ног уче ња о ра ду и еко но ми ји на ла зе се у по ме ну тим Осно
ва ма, као и до ку мен ту ко ји се 2004. го ди не по ја вио под име ном 
Ко декс мо рал них прин ци па и пра ви ла у еко ном ском жи во ту.3) За то 
ће мо је из ла га ње би ти ба зи ра но на ста во ви ма ко ји се на ла зе у ова 
два до ку мен та.

*

У Осно ва ма РПЦ рад и еко ном ска пи та ња до би ла су ре ла тив
но ма ло про сто ра у од но су на чи тав текст. У срп ском из да њу то 
је 12 стра ни ца од око 200 што чи ни 5–6% чи та вог до ку мен та. Код 
ри мо ка то ли ка су пак рад и еко но ми ја до би ли око пе ти не чи та вог 
тек ста, да кле не што око 20%. У овом уче њу ви ди се та ко ђе да је од 
еко ном ских пи та ња апо стро фи ра на са мо сво ји на, док се по стра ни 
оста вља ју сва дру га раз ма тра ња, укљу чу ју ћи и не ка за Ру си ју до

2) Види Основи РПЦ, 2007, у редакцији и са предговором владике Иринеја Буловића.
3) Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, 2004.
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ста ур гент на као што су нпр. ко руп ци ја, кре ди ти ра ње, фи нан сиј ски 
си стем итд. 

С дру ге стра не, у по рет ку раз ма тра ња ова два по гла вља за у
зи ма ју сим бо лич ки ве о ма ис так ну та ме ста. До ла зе од мах по сле 
те о ло шких осно ва те раз ма тра ња пи та ња на ци је, др жа ве, пра ва и 
по ли ти ке. Ше сто по гла вље но си на слов „Рад и ње го ви пло до ви” , 
а сед мо „Сво ји на” .

По гла вље о ра ду има шест це ли на. У пр вој се да је бо го слов ска 
осно ва трет ма на ра да. Под се ћа се да је ства ра лач ки рад од раз чо
ве ко ве бо го ли ко сти, од но сно да је дар ства ра ла штва не што у че му 
чо век по дра жа ва Бо га. Но на кон па да рад је ме ђу тим до био при
мар но ег зи стен ци јал ну функ ци ју, бор бе за пре жи вља ва ње, док је 
ства ра ла штво по ти сну то.

Дру га це ли на под се ћа на Бо гом де фи ни са ни, бо го у зо ри ти ри
там ра да за чо ве ка и вер ни ка. По пут Бо га и чо век би тре ба ло сед ми 
дан у не де љи да одво ји ка ко би пре све га сла вио свог твор ца. За
ни мљи во, ов де се ни не по ми ње по тре ба да се и сам чо век од мо ри 
и да на пра ви па у зу ко ју би по све тио се би, свом ду хов ном раз во ју, 
дру же њу са по ро ди цом итд. Осим сла вље ња Го спо да, ауто ри ис
ти чу да су до зво ље не ак тив но сти и ми ло ср ђе и не ко ри сто љу би ва 
по моћ бли жњи ма.

Сле ди за тим оде љак ко ји на вр ло кон зер ва ти ван на чин тре ба да 
упо зо ри љу де ка ко до стиг ну ћа ма те ри јал не ци ви ли за ци је, спе ци ја
ли за ци ја и пр о фе си о на ли за ци ја ра да мо гу да бу ду из вор са бла зни 
и про па сти. Пи сац по ла зи од то га да ови ре зул та ти по ма жу по бољ
ша њу ма те ри јал них усло ва људ ског жи во та. Но твр ди се да то по 
пра ви лу во ди уда ља ва њу чо ве ка од Бо га и за ва ра ва њу да зе маљ ски 
жи вот мо же да се уре ди са мо пу тем ра зу ма без Бо га. Као илу стра
ци ја бож јег ка жња ва ња гор до сти на во де се ве ли ки по топ ци ви ли
за ци је ка и ни та и не у спе шна град ња ва ви лон ске ку ле.

И на ред на це ли на на ста вља са не га тив ним, од ри чу ћим из ла
га њем од но са пре ма ра ду. Ов де се упо зо ра ва да рад сам по се би 
ни је без у слов на вред ност, да ни је бо го у го дан ако слу жи се бич ним 
ин те ре си ма по је ди на ца или за јед ни ца или гре хов ном за до во ља ва
њу те жњи ду ше и те ла. Да кле екс пли цит но се од ба цу је основ на 
ли ни ја ан гло сак сон ског ка пи та ли зма ко ја чи тав еко ном ски жи вот 
гра ди на под сти ца њу се бич но сти и на гла ша ва се да рад без пра
вих мо рал них осно ва и мо ти ва ни је вред ност. Твр ди се да су два 
при хва тљи ва мо ти ва за рад ис хра ни ти се бе и по мо ћи дру ги ма. Тек 
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у дру гом па су су по зи ва њем на из ре ке све тих ота ца ис ти че се етич
ка и еду ка тив на при ро да ра да. Осу ђу је се ле њост а рад се на зи ва 
„шко лом дру штве не пра вед но сти”. При мер мо на ха ко ји су би ли 
из у зет но вред ни рад ни ци на во ди се као при мер по зи тив ног од но са 
хри шћа на пре ма ра ду.

У на ред ном одељ ку цр ква ис ти че да не пра ви раз ли ку из ме ђу 
би ло ка квог ра да ко ји има за циљ до бро бит љу ди: да кле од би ја се 
хи је рар хи ја ви ше или ма ње вред них за ни ма ња и тра жи се да се јед
на ко це не и фи зич ки и ду хов ни рад. Је ди на по де ла је на бо го у год не 
и по роч не „ин ду стри је”. Цр ква екс пли цит но осу ђу је уче ство ва ње 
(на мер но се не ка же рад) у ин ду стри ја ма ко је про па ги ра ју грех и 
по рок и ко је за до во ља ва ју по губ не стра сти и на ви ке као што су пи
јан ство, нар ко ма ни ја, блуд и пре љу ба. За ни мљи во је да ов де ни је 
по ме ну та и коц ка. Та ко ђе би ло би ин те ре сант но ви де ти раз ра ду 
овог на че ла: да ли би то зна чи ло осу ду ве ли ког де ла мар ке тин шке 
и про па ганд не бран ше или про мет ал ко хо ла?

По след ња це ли на до но си два мо мен та. У дру гом се на ла же 
они ма ко ји ра де и ко ји су за то спо соб ни да бри ну о они ма ко ји 
ни су као што су не моћ ни, бо ле сни, из бе гли це, си ро чад, удо ви це, 
али – за ни мљи во – и до шља ци уоп ште. Ти ме се уво ди мо у оп шти
ји на лог цр кве да се ра ди здра вља и ду хов ног бла го ста ња дру штва 
зах те ва пра вед на рас по де ла про из во да ра да. Да кле слич но ри мо ка
то лич ком уче њу, и у Осно ва ма се зах те ва со ли дар ност и пра вед на 
рас по де ла сред ста ва.

За ни мљи ви ји је ипак пр ви део овог по гла вља у ко ме се ауто ри 
тек од ва жу ју да за гре бу у ком плекс нај ва жни јих и нај сло же ни јих 
пи та ња ко ја су по ве за на са ор га ни за ци јом ра да и рад них од но са у 
дру штву. По зи ва ју ћи се на Све то пи смо, пи сци ис ти чу зах тев да се 
рад ник пра вед но на гра ди за свој рад. И то је ме ђу тим све. По зна
ју ћи ствар ну при ро ду рад них од но са и пред у зе ћа у Ру си ји де ве де
се тих, нео че ки ва но је да те ства ри ни су ни по бро ја не ни раз ви је не. 
Не ма ни ре чи о пра ву рад ни ка на ор га ни зо ва ње, штрајк, на би ло 
ка ква дру га пра ва сем пра вед не пла те. Не ма по ме на усло ва у ко
ји ма се ра ди, ни рад ног вре ме на. Не ма осу де деч јег ра да, ра да на 
цр но и дру гих де ви ја ци ја. С дру ге стра не, не ви ди се да се рад ни ку 
пре до ча ва ју ње го ве оба ве зе пре ма пред у зе ћу и сред стви ма ко ји ма 
упра вља. Осно ве го во ре са мо о оба ве за ма рад ни ка пре ма Го спо ду, 
али не и пре ма пред у зе ћу и имо ви ни ко ја му је по ве ре на на упра
вља ње. 
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Чи ни се да кле да ово по гла вље сво јим ква ли те том за о ста је 
не са мо за аде кват ним ри мо ка то лич ким узо ром, већ и за дру гим 
раз ви је ни јим де ло ви ма истог до ку мен та. Но ако се зна да по сто ји 
ра ши ре на пред ра су да ка ко се пра во сла вље уоп ште не ба ви прак
тич ним и еко ном ским про бле ми ма, са ма чи ње ни ца да је пи та ње 
ра да те ма ти зо ва но пред ста вља зна ча јан по мак. Али очи глед на је 
по тре ба да се овај сег мент уче ња озбиљ но и кон крет ни је раз ви је у 
скла ду са ре ал ним од но си ма у дру штву о ко ме го во ри.

Сед мо по гла вље од но си се на пи та ња сво ји не. Ште та је што 
ба вље ње еко но ми јом ни је про ши ре но, али је за про стор ко ји је 
чи тав два де се ти век про вео екс пе ри мен ти шу ћи са еко ном ским 
уре ђе њи ма до не кле ра зу мљи во за што је баш пи та ње сво ји не апо
стро фи ра но као по себ но ва жно. Ово по гла вље има че ти ри це ли не 
и кроз пи та ње сво ји не ауто ри по ку ша ва ју да да ју ши ри осврт на 
ме сто при вре ђи ва ња у укуп ном жи во ту чо ве ка.

Пр ва по чи ње екс пли цит ним на во ђе њем основ них сво јин ских 
пра ва: пра во по се до ва ња и ко ри шће ња, пра во упра вља ња и сти ца
ња до ба ра, пра во оту ђи ва ња, по тро шње, про ме не или уни шта ва ња 
пред ме та сво ји не. За тим се ја сно ис ти че да цр ква не окре ће гла
ву од пи та ња ма те ри јал ног жи во та чо ве ка и да је он за њу та ко ђе 
ва жан. Ово је ва жно због ожи вље них по ле ми ка уну тар са ме цр
кве ко је су се во ди ле то ком де ве де се тих где је у не ким кру го ви ма 
оја ча ла ан ти ма те ри ја ли стич ка стру ја ко ја по зи ва на пот пу но окре
та ње ду хов ном раз во ју. Но од мах сле ди огра да ко ја упо зо ра ва на 
пре те ра ну ус хи ће ност ма те ри јал ним до бри ма и ка же се да цр ква 
тра жи уме ре ност из ме ђу две крај но сти од но са пре ма ма те ри јал
ном бо гат ству. 

Још ва жни је упо зо ре ње је под се ћа ње да су сва до бра од Бо га и 
да ње му (а не чо ве ку) и при па да крај ње пра во по се до ва ња и рас по
ла га ња. Чи ни се да је ово ука зи ва ње на ре ла тив ност пра ва сво ји не 
чо ве ка ве о ма ва жно у до ба оп ште по ма ме за сти ца њем и успо на 
ул тра тр жи шне иде о ло ги је из де ве де се тих ко ја по ла зи од пре ми се о 
„све то сти” ин ди ви ду ал не сво ји не. Овај део се за вр ша ва из во ђе њем 
тврд ње да гре хо ван од нос ме ђу љу ди ма ко ји пре ви ђа ову ре ла тив
ност ра ђа по де ле и оту ђе ност ме ђу љу ди ма.

Дру га це ли на по би ја тврд њу да је ма те ри јал но бо гат ство ос-
нов сре ће. Под се ћа ју ћи на ре чи апо сто ла Па вла да је ко рен сви ју 
за ла сре бро љу бље, ауто ри опо ми њу да се жи вот не сме све сти на 
не пре ста ну тр ку за бо гат стви ма. Али то не зна чи да бо га таш не мо
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же да се спа се. Он мо ра да упра вља сво ји ном на пра ви на чин и да 
део свог бо гат ства (не све!) де ли дру ги ма и чи ни ти ме до бра де ла. 
Но то је до ње га, а не до дру гих. Све то пи смо, ка же се, при зна је 
пра во чо ве ка на сво ји ну и „осу ђу је на ср тај на њу”. 

По себ но је ва жна те за ко јом се отва ра тре ћа це ли на: цр ква при
зна је по сто ја ње мно гих об ли ка сво ји не. За тим се на во де др жав ни, 
дру штве ни, кор по ра тив ни, при ват ни и ме шо ви ти об ли ци сво ји не 
као они ко ји су у раз ли чи та вре ме на до би ли раз ли чи ту уко ре ње
ност у ра зним зе мља ма. По ма ло нео че ки ва но на кон ко му ни стич ког 
ис ку ства, цр ква твр ди да не тре ба да ва ти пред ност ни јед ном од 
ових по себ них об ли ка: сва ки је по до бан за грех као и за пра вил но 
ко ри шће ње. Ов де се по но во иде про тив по све ћи ва ња при ват не сво
ји не јер је ис ку ство де ве де се тих по ка за ло да је при ва ти за ци ја до
не ла ви ше гре ха и на не ла ви ше ште те ру ској при вре ди не го све др
жав но вла сни штво. Исто вре ме но, ово ни је са мо праг ма ти зам ко ји 
ура чу на ва све ве ћу но стал ги ју љу ди за ко му ни стич ким вре ме ни ма 
и об ли ци ма вла сни штва, већ пре от пор ква зи ли бе рал ном фун да
мен та ли зму и фи нан сиј ској гло ба ли за ци ји. По себ но се у об ја шње
њу ви ди афир ма ци ја гло бал не плу рал но сти, мул ти кул ту рал но сти 
и од бра не пра ва сва ког на ро да да сам иза бе ре об ли ке сво ји не ко ји 
му нај ви ше од го ва ра ју.

Не ко ли ко па ра гра фа ни же ука зу је се и да се у пре ци зно од ре
ђе ним усло ви ма и при ват на сво ји на (иако на чел но нео ту ђи ва) за
пра во сме пре у зи ма ти уз пра вич ну на кна ду, али се пре по ру чу је да 
се то ра ди што ма ње јер мо же иза зва ти со ци јал не по тре се.

За тим се ис ти че зна чај ин те лек ту ал не сво ји не. Ти ме цр ква до
бро по ка зу је да уви ђа ка ко се ме ња свет и ка ко се мо ра мо ба ви ти и 
но вим об ли ци ма сво ји не, све зна чај ни јим за из ме ње ни об лик при
вре де. И на кра ју се цр ква крат ко освр ће на иде ју о до бро вољ ном 
удру жи ва њу и са мо о ту ђи ва њу имо ви не. Го во ри се, да кле, о не кој 
вр сти за дру гар ства и о ма на стир ској при вре ди. Ис ти че се да су та
кви при ме ри по ка за ли ка ко за јед нич ка имо ви на мо же би ти ефи
ка сно уна пре ђи ва на, али се опет по на вља да од ри ца ње од лич не 
сво ји не мо ра би ти ис кљу чи во до бро вољ но и по ве за но са лич ним 
ду хов ним из бо ром.

И по след ња це ли на го во ри о имо ви ни са ме цр кве као по себ
ном об ли ку сво ји не. Он је из гра ђен на до бро вољ ним при ло зи ма и 
за то цр ква тра жи да се ова сво ји на не опо ре зу је и не тре ти ра као 
оста ла сво ји на ко јом се др жа ва ба ви. Цр ква тра жи да се опо ре зу ју 
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де лат но сти из ко јих цр ква по не кад ства ра про фит, али да при ло ге 
др жа ва не би тре ба ло да ди ра.

*

На окру глом сто лу ко ји је 2001. го ди не одр жан као не ка вр ста 
де ба те о Осно ва ма, на при мед бу да из до ку мен та не сле де ја сни 
при о ри те ти за прак тич но де ло ва ње, про то је реј Ни ко лај Ба ла шов, 
је дан од ва жни јих љу ди у струк ту ри цр кве и аутор за ни мљи ве књи
ге ко мен та ра со ци јал не кон цеп ци је РПЦ4), од го во рио је да до ку
мент сва ка ко ни је иде а лан, али да је нај ва жни је да је цр ква кре ну ла 
у том прав цу и по ста ви ла осно ве од ко јих се мо же ићи да ље. Под
се тио је да су и ри мо ка то ли ци по не кад вр ло бр зо на кон ен ци кли ка 
ишли да ље и до ра ђи ва ли сво ја на че ла.5)

Чи ни се да је на кон об ја вљи ва ња Осно ва бр зо уоче но да је еко
ном ски део је дан од нај са же ти јих и не за до во ља ва ју ћих. Но цр ква је 
на ста ви ла ди ја лог са дру гим де ло ви ма дру штва и др жа ве па је та ко 
већ 2002. одр жан Сед ми свет ски са бор Ру са са основ ном те мом 
„Ве ра и рад: ре ли гиј ске и кул тур не тра ди ци је и ру ска еко ном ска 
бу дућ ност”. Са бла го сло вом па три јар ха и уз уче шће пред сед ни ка, 
све ште ни ка, по ли ти ча ра, би зни сме на, на уч ни ка, ли де ра син ди ка та 
и по слов них асо ци ја ци ја итд. во ди ла се озбиљ на рас пра ва6) и од
лу че но је да се до не се не ка вр ста ко дек са еко ном ских ак тив но сти. 
Под окри љем цр кве осно ва на је рад на гру па са пред став ни ци ма 
ра зних еко ном ских стру ја ко ја је ура ди ла основ ни на црт до ку мен
та. У гру пи су се на ла зи ли Сер геј Гла зјев, не ка да шњи ми ни стар а 
за тим оштар кри ти чар ру ских ли бе ра ла, Вла ди мир Мау, је дан од 
ар хи те ка та еко ном ских ре фор ми из де ве де се тих и Је ле на Ка та је
ва, за ме ник ди рек то ра фе де рал не ко ми си је за тр жи ште ка пи та ла. 
Из цр кве су ту би ли Па вел Ша шкин и ве о ма ути цај ни Все во лод 
Ча плин.

Иде ја је би ла да се не пра ви још је дан од по сто је ћих де таљ них 
кор по ра тив них ко дек са по на ша ња, већ да се у фор ми Де ка ло га, 
де сет за по ве сти, по ну ди мо рал ни оквир по сло ва ња упу ћен свим 
ак те ри ма еко ном ског про це са, укљу чу ју ћи и др жа ву. На црт је раз

4) Николай Балашов, И сотворил Бог мужчину и женщину: Комментарии к Социаль
ной концепции Русской Православной Церкви, Даниловский благовестник, 2001. http://
www.synergia.itn.ru/kerigma/brak/balashov/IsotvorilBog.htm

5) Пеикова, Прусак, 2001.
6) http://www.russianorthodoxchurch.org.ru/nr212173.htm 
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ма тран и до ра ђи ван на не ко ли ко кон фе рен ци ја ко је су укљу чи ва ле 
за ин те ре со ва не стра не и ко нач но усво јен на Осмом свет ском са бо
ру Ру са. На зив до ку мен та је Ко декс мо рал них прин ци па и пра ви ла 
у еко ном ском жи во ту (Свод нрав ствен ных прин ци пов и пра вил в 
хо зя й ство ва нии). Он по на вља не ке од ста во ва из не тих у Осно ва ма, 
али је да ле ко озбиљ ни ји и све о бу хват ни ји до но се ћи и не ке вр ло 
за ни мљи ве и до ста хра бре но ви не. Иде ја је би ла да се пра те де сет 
Бож јих за по ве сти и да се по ста ви иде ал ни нор ма тив ни мо дел са 
све шћу да је ствар ност да ле ко од то га, али да се пре ма не че му мо
ра упра вља ти.

У пр вој за по ве сти се тра жи хар мо ни ја ду хов ног и ма те ри јал
ног усме ра ва ња чо ве ка. Под се ћа се на чи та ву исто ри ју спо ро ва у 
ру ској исто ри ји ко ји во де од де ба те јо си фља на и не стја жа те ља7) 
до са вре ме них спо ро ва пост со вјет ског пе ри о да. Уоча ва се да је у 
ру ској тра ди ци ји по сто ја ла до ми на ци ја скло но сти ка при о ри те ту 
ду хов ног над ма те ри јал ним, али се ја сно ис ти че да је крај ност та
квог из бо ра во ди ла ка стра шним тра ге ди ја ма.

У дру гој за по ве сти по на вља се увид да бо гат ство ни је са мо по 
се би циљ већ је оно пре све га ис ку ше ње и од го вор ност. И др жа ва и 
пред у зет ни ци се упо зо ра ва ју да при до но ше њу еко ном ских од лу ка 
во де ра чу на о прин ци пу пра вич но сти. Пред у зет ни ци се под у ча ва ју 
да од су ство кул та нов ца да је чо ве ку уну тра шњу сло бо ду јер но вац 
тре ба да бу де са мо сред ство за по ста вље не ци ље ве.

Пра ву но вост до но се по след ња два па су са ко ја се ба ве си ро
ма шни ма. Твр ди се да је си ро ма шан чо век ко ји сво је спо соб но сти 
не ко ри сти или их ко ри сти са мо за ма те ри јал не ци ље ве та ко ђе не
мо ра лан. И си ро ма штво је – као и бо гат ство – ис ку ше ње. „Си ро ма
шан чо век је ду жан (ис та као М. Ђ.) до стој но да се ста ра о се би, да 
стре ми ка ефек тив ном по слу, да по ди же свој про фе си о нал ни ни во, 
ка ко би иза шао из свог бед ног по ло жа ја.” Ово је је дан од ве ћих 
по ма ка у овом до ку мен ту и по ка зу је да цр ква има ја сну свест о си
ту а ци ји у ко јој се на род, др жа ва и свет на ла зе и сто га под сти че и 
нај ни же сло је ве ста нов ни штва да по ве ћа ним тру дом по ди жу се бе 
и сво ју на ци ју. Да кле жи вот у си ро ма штву и про сја че њу сва ка ко 
ви ше ни је вр ли на. 

7) Свод, 2004. У питању је познати спор између две струје унутар цркве који се одвијао 
током петнаестог века. Јосифљани, окупљени око игумана Светог Јосифа Волоцког, 
заговарали су већи значај црквене имовине, а нестјажатељи (непоседници) који су сле-
дили Светог Нила Сорског заговарали су аскетски идеал и одрицање од манастирске 
имовине како се црква не би преобразила у богату и искварену институцију.
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Тре ћа за по вест апо стро фи ра зна чај кул ту ре по слов них од но са 
и по себ но вер ност да тој ре чи као пред у сло ву ефи ка сних уго вор них 
од но са. Пред у зет ни ци се уче да су ду жни да се осе ћа ју од го вор ним 
за рад сво јих рад ни ка и по сле ди це укуп ног рад ног про це са. Упо
зо ра ва ју се да ду го роч но гра де сво је по зи ци је и сво ју ре пу та ци ју 
јер је по слов на ре пу та ци ја ак тив ко ји се те шко гра ди а ла ко гу би, 
као и да не ча сна игра ну жно во ди и лич ном кра ху и уру ша ва њу 
еко ном ског си сте ма. Твр ди се да об ма на кли јен та у сфе ри услу га 
и тр го ви не че сто во ди ка бан крот ству. Та ко ђе се и власт упо зо ра ва 
да мо ра да во ди ра чу на не са мо о ис пу ња ва њу уго вор них оба ве за 
из ме ђу дру гих игра ча, већ да она тре ба да бу де при мер. Да кле и 
та ко што пла ћа ду го ве др жа ве пре ма пред у зе ћи ма, али и та ко што 
по ли ти ча ри мо ра ју да во де ра чу на да ис пу ња ва ју обе ћа ња ко ја су 
да ли у кам па ња ма. У тек сту се ја сно на во де и по ро ци ко ји су не до
пу сти ви на рад ном ме сту: псо ва ње, не при стој но по на ша ње пре ма 
ли ци ма дру гог по ла, на си ље, пи јан ство, фа ми ли јар ност. Осу ђу је се 
и гру бо, не мар но и ба ха то по на ша ње пре ма куп цу.

У че твр тој за по ве сти да је се оно што је не до ста ја ло у Осно
ва ма. На ла же се пред у зет ни ци ма да во де ра чу на о то ме да рад ник 
ни је ме ха ни зам ко ји се мо же не пре ста но екс пло а ти са ти. Ука зу је 
се на ње го ве по тре бе за од мо ром, ду хов ним и фи зич ким раз во јем 
и про ме ном де лат но сти ка ко би се раз вио, од мо рио, окре пио, био 
за до вољ ни ји а ти ме по стао и бо љи рад ник. Раз ви ја ње та ле на та и 
по тен ци ја ла по је дин ца мо же да до не се ко рист и пред у зе ћу и чи та
вом дру штву. 

Ово је на нор ма тив ном ни воу не сум њи во тач но, али по зна ју ћи 
при ро ду са вре ме ног рад ног про це са и стра ти фи ка ци ју љу ди те шко 
је оче ки ва ти да ова ква пре по ру ка мо же ефек тив но да се ко ри сти за 
све рад ни ке и све де лат но сти. На жа лост, у мно гим вр ста ма де лат
но сти не ви ди се по тре ба за кре а тив но шћу већ пре за ме ха нич ким 
оба вља њем истих де лат но сти. У исто ри ји ка пи та ли зма од са мог 
по чет ка по сто ји про блем ко ри шће ња сло бод ног вре ме на за рад ни
ке јер је уоче но да је за мно ге од њих то би ло про клет ство: док су 
се на по слу услед оба ве за и стра ха да не из гу бе по сао по на ша ли 
при стој но, сло бод но вре ме би ко ри сти ли за пи јан ство, коц ка ње и 
дру ге вр сте по роч них про во да због ко јих би се за ду жи ва ли, тро ши
ли пла ту итд. На жа лост, про блем сло бод ног вре ме на или до ко ли це 
је још је дан од оних про бле ма ко ји у пра во слав ној тра ди ци ји ни је 
об ра ђи ван, а о ко ме би и цр ква и дру ге ин сти ту ци је тре ба ло да се 
огла ша ва ју.
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И пе та за по вест на ста вља на истом тра гу. Твр ди се да су сви 
ду жни да се бри ну о до стој ном жи во ту рад ни ка. Из но си се та ко
ђе кон тро верз на те за да са мо онај ко не ра ди у сти сци и ко ви ди 
пер спек ти ву пен зи је, здрав стве не за шти те и сл. мо же да ра ди ка ко 
тре ба, да пла ни ра и да са ра до шћу оба вља сво је по сло ве. Пред у
зет ни ци ма се пре по ру чу је да отво ре мо гућ ност рад ни ци ма да се 
од го вор но укљу че у упра вља ње пред у зе ћи ма, да би се бе мо гли да 
до жи вља ва ју као парт не ре од го вор не за суд би ну пред у зе ћа. Про
блем је ме ђу тим што се нај че шће рад ни ци не по ка зу ју до вољ но 
од го вор ним за та кав при ступ. Ис ку ство дру штве не сво ји не по ка за
ло је да у ве ћи ни слу ча је ва рад ни ци не по ка зу ју озбиљ но зна ње ни 
за ин те ре со ва ност за про бле ме раз во ја пред у зе ћа. За пад ни мо дел 
се ба зи ра упра во на стра ху рад ни ка од ме наџ мен та и од  гу бит ка 
по сла ако га не оба вља до бро.

У на став ку се ис ти че да др жа ва не тре ба са мо да не по сред но 
бри не за по тре бе ин ва ли да, де це без ро ди те ља и дру гих угро же них 
гру па, већ да тре ба да ство ри аде кват не усло ве у ко ји ма ће ми ло
срд на де ла оба вља ти дру ги ак те ри. И ко нач но, на ла же се да се пен
зи о не ри не тре ти ра ју као про блем већ као љу ди ко ји су мно го ура
ди ли за пред у зе ћа, што по зи тив но ути че на вас пи та ва ње мла дих.

Ше ста за по вест: рад не сме да уби ја и обо га љу је чо ве ка. Ов де 
се по на вља ју на ло зи из Осно ва да по сло да вац мо ра да обез бе ди 
мак си мал ну за шти ту на ра ду, а да с дру ге стра не рад ник мо ра од
го вор но да се од но си пре ма по слу и имо ви ни пред у зе ћа. Твр ди се 
да бри жни од нос по сло да ва ца пре ма рад ни ку опле ме њу је и но си 
ко рист и за ње га са мог. Ин си сти ра се да се по слов ни успех не сме 
тра жи ти по сва ку це ну уз угро жа ва ње жи во та и здра вља дру гих, 
јер је то „пре ступ но и по роч но”.

У сед мој за по ве сти се тра жи одва ја ње по ли тич ке од еко ном
ске вла сти. Твр ди се да би сва ко уче ство ва ње би зни са у по ли ти ци 
и ме диј ској сфе ри мо ра ло да бу де тран спа рент но и сви ма по зна то. 
Тра жи се да кле мак си мал на тран спа рент ност и у вла сни штву и до
ни ра њу ме ди ја. Кључ је да у еко ном ском жи во ту не би сме ло да бу
де ме ста за ко руп ци о на ше и да власт не би сме ла да се упо тре бља
ва за бо ље по зи ци је у тр жи шној кон ку рен ци ји. Пи сац сма тра да је 
ду жност да се са та квим ли ци ма не по слу је и не одр жа ва ју ве зе. 
Ов де се у од но су на Осно ве про ши ру је спи сак не до зво ље них „по
слов них ак тив но сти”, па се до да ју и тр го ви на љу ди ма, ме ди цин ско 
и ду хов но шар ла тан ство, шверц оруж ја и нар ко ти ка и по ли тич ки и 
вер ски екс тре ми зам.
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У осмој за по ве сти се на бра ја ју по ступ ци ко ји ма се кр ши при
род ни за кон и на но си ште та и дру штву и се би: кра ђа ту ђе имо
ви не, не мар пре ма за јед нич ком вла сни штву, не пла ћа ње рад ни ка, 
об ма њи ва ње парт не ра. До да је се и еко ло шка ди мен зи ја, па се свим 
про из вод ним ак те ри ма на ла же ду жност да бри ну о ре сур си ма и 
по ма жу про јек те за за шти ту жи вот не сре ди не. 

Мо жда је нај ва жни ји на лог да се пла ћа по рез: ауто ри ка жу да 
је не пла ћа ње по ре за др жа ви за пра во кра ђа од си ро ма шних, ста рих, 
ин ва ли да и дру гих не за шти ће них љу ди. Уз то иде и тврд ња да је 
при кри ва ње про фи та у ви ду из но ше ња нов ца у оф шор зо не исто 
што и пот кра да ње свог на ро да. Овим цр ква ука зу је на две ракра не 
ру ске еко но ми је ко је (уз ко руп ци ју) нај ви ше по га ђа ју ру ску при
вре ду: ута ја по ре за и из но ше ње нов ца у по ре ске ра је ве. Но исто
вре ме но се ов де ука зу је и на про блем пре ви со ких по ре за: др жа ва је 
ду жна да не за хва та у ке се љу ди ви ше не го што је то по треб но јер 
су при стој ни по ре зи основ ефи ка сне и мо рал не при вре де.

Сле ди за по вест ко ја се од но си на кон ку рен ци ју и ре кла му. Ин
си сти ра се на зна ча ју по ште не кон ку рен ци је јер мо но по ли спре
ча ва ју на пре дак и раз вој. Али за бра ње но је су зби ја ти кон ку рен та 
не ча сним сред стви ма, ла жи ма и слич ним не про ве ре ним ин фор ма
ци ја ма. По зна ју ћи са вре ме ну тех ни ку ма ни пу ла ци је пре ко про па
ганд ног про гра ма, цр ква вр ло екс пли цит но упо зо ра ва да су ре кла
ме ко је ко ри сте ди рект ну об ма ну, екс пло а ти шу сек су ал не ин стинк
те, под сти чу чо ве ка на пу ше ње и пи јан ство и ко ри сте се ду шев ном 
не зре ло шћу де це и ти неј џе ра не мо рал не и да би са ми пред у зет ни
ци мо ра ли да их осу де. У ре кла ма ма се не сме ју вре ђа ти вер ска и 
на ци о нал на осе ћа ња љу ди.

По след ња за по вест од но си се на по ло жај сво ји не. По на вља ју 
се те зе из Осно ва, али има и ва жних до да та ка. Бра ни се др жав на 
и дру штве на сво ји на и ука зу је ка ко ње но не за ко ни то при сва ја ње 
зна чи под ри ва ње на ци о нал не еко но ми је и стра да ње ми ли о на љу
ди – ово се од но си на пљач ка шке при ва ти за ци је. По на вља се да 
при ва ти за ци ја ни је са ма по се би циљ већ да тре ба да во ди ка ни зу 
еко ном ских по бољ ша ња. Ука зу је се да не ча сно при ва ти зо ван ка
пи тал за пра во не при па да вла сни ку и да је др жа ва ду жна да уве де 
пра вич ност и ис пра ви овај дуг.

Текст се за кљу чу је те зом да еко ном ски жи вот у крај њој ли ни ји 
за ви си од ду хов ног и мо рал ног са ста ва лич но сти ко је у ње му уче
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ству ју. Ка рак тер до брог рад ни ка сли ка се као чо век с до брим ср цем 
и све тлим умом, ду хов но зрео, тру до љу бив и од го во ран.

*

На кра ју би тре ба ло да по гле да мо ка кве су до са да по сле ди це 
ово га са чи ме је цр ква иза шла у јав ност. По ста вља ју се сле де ћа пи
та ња: у ко јој ме ри је све ово ушло у жи вот, да ли је еко но ми ја да нас 
у Ру си ји ви ше или ма ње хри шћан ска и ху ма на не го пре де се так го
ди на, и да ли је РПЦ на све то ути ца ла сво јим ста во ви ма и уче њем.

Већ ци ти ра ни чла нак про то је реј Ча плин је за вр шио ве о ма оп
ти ми стич ким по гле дом на бу дућ ност ути ца ја РПЦ и дру гих цр ка ва 
на еко ном ски жи вот у Ру си ји. Цр ква је то ком про те клих де вет го
ди на на ста ви ла да де лу је у јав но сти ка ко је Ча плин на ја вио, огла
ша ва ју ћи се по вре ме но и о еко ном ским пи та њи ма и ор га ни зу ју ћи 
по вре ме но ску по ве о та квим те ма ма. Би ло је ту и сим бо лич ки ве
о ма зна чај них ко ра ка као нпр. ка да је па три јарх Ки рил 2009. Све
тог Јо си фа Во лоц ког (во ђе стру је Јо си фља на, по зна тог по од бра ни 
вла сни штва и имо ви не) про гла сио за штит ни ком пред у зет ни штва у 
Ру си ји.8) РПЦ је фор мал но ус по ста ви ла ре дов ну са рад њу и су сре
та ње са ор га ни ма вла сти на свим ни во и ма, од па ро хи ја пре ко епар
хи ја до са ме па три јар ши је. Но не дав но ра ђе на ис тра жи ва ња јав ног 
мне ња по ка за ла су вр ло за ни мљи ву сли ку о ствар ном по ло жа ју цр
кве у дру штву и др жа ви. Око 54% ис пи та них сма тра ка ко цр ква 
по зи тив но ути че на оп ште дру штве ни жи вот др жа ве (4% сма тра да 
ути че не га тив но, а 19% да не ути че).9) На пи та ње да ли пра во сла
вље тре ба да по ста не др жав на ре ли ги ја по зи тив но је од го во ри ло 
са мо 30%, док је чак 48% од го во ри ло да др жа ва и цр ква мо ра ју би
ти одво је не. Ин те ре сант но је та ко ђе да су хра мо ви да ле ко по се ће
ни ји у гра до ви ма (по себ но у Мо скви) не го на се лу где ве о ма ма ли 
број љу ди од ла зи у цр кву чак и за вре ме пра зни ка.10) О прак тич ној 
уко ре ње но сти пра во сла вља го во ри и по да так да је то ком ве ли ког 
вас кр шњег по ста пре ко 70% љу ди има ло нор ма лан на чин ис хра не, 
да је не што ма ње од 10% по сти ло то ком по след ње не де ље, а да је 
пун пост ис по што ва ло ма ње од 3% ан ке ти ра них.11)

8) http://www.themoscowtimes.com/news/article/orthodoxbusinessmengetapatron
saint/391268.html

9)  http://fom.ru/TSennosti/11345
10)  http://www.levada.ru/05052014/paskhu-aktivnee-vsego-prazdnuyut-v-moskve
11)  http://www.levada.ru/30042014/soblyudenie-velikogo-posta
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Јед но ис тра жи ва ње Ле ва да цен тра об ја вље но је не дав но под 
на зи вом „Ру си се бе до жи вља ва ју вер ни ци ма, али у цр кву не иду”. 
Чак 68% ста нов ни штва се де кла ри ше као пра во слав но, а 19% као 
ате и сти. Док је 2007 око 20% твр ди ло да у цр кву иде бар јед ном 
ме сеч но, да нас је тај број пао на 14% па се уоча ва да је ре ли ги о зни 
ен ту зи ја зам у па ду. Чак 35% ни ка да не иде у цр кву. Про це не су да 
у при че шћу и дру гим све тим тај на ма уче ству је око 17% љу ди.12) 

Јед но дру го про шло го ди шње ис тра жи ва ње по ка за ло је да не
што ви ше од по ло ви не ста нов ни ка сма тра да цр ква игра по зи тив ну 
уло гу у дру штву, али ње ну уло гу пре све га ви де у ве зи са бри гом 
за ду хов ни и мо рал ни жи вот дру штва оче ку ју ћи да се не ме ша у 
по ли ти ку. Ви ди се не ка ње на уло га у ме ђу на ци о нал ним од но си ма, 
у уну тра шњој и спољ ној по ли ти ци, те обра зо ва њу, али се цр ква не 
по ве зу је са пи та њи ма еко ном ског жи во та.13) Од но си из ме ђу цр кве 
и др жа ве углав ном се сма тра ју хар мо нич ним.

Мо жда нај бо ље о ствар ном ста њу го во ри не дав на оп шир на 
из ја ва оца Ча пли на14) да та на кон уво ђе ња санк ци ја Ру си ји то ком 
укра јин ске кри зе. Том при ли ком ре као је низ ве о ма ин ди ка тив них 
ства ри. Он твр ди да су санк ци је при ли ка да се ру ски на род и по
себ но ру ска ели та от кло не од кон зу ме ри стич ког си сте ма вред но
сти ко ји су пре у зе ли од за пад ног чо ве ка. По себ но се апо стро фи
ра фи нан сиј ска и бан кар ска ели та ко ја сво је ци ље ве по ста вља у 
скла ду са оним ка ко жи ве ње не ко ле ге са Вол Стри та15) и ко јој је 
по ру чио да не би тре ба ло да се де на две сто ли це. На су прот то ме 
Ча плин по зи ва на уме ре ност у прох те ви ма и же ља ма ко ја очи глед
но не ка рак те ри ше при пад ни ке ру ског дру штва да нас. Сва ко ме ко 
је по се тио Мо скву и ви део во зни парк на ули ца ма тог гра да ја сно 
је о че му се ра ди.

Он је при ме тио да су ру ска по љо при вред на га здин ства по след
њих го ди на дис кри ми ни са на у од но су на при ви ле го ва не за пад не 
ком па ни је ко је без про бле ма про да ју сво је про из во де у Ру си ји. По

12) http://www.levada.ru/24122013/rossiyane-schitayut-sebya-veruyushchimi-no-v-tserkov-
ne-khodyat

13) http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114598
14) Као што смо видели и раније је био веома утицајан у овим питањима, а од 2009. и 

формално је заузео кључно место будући да је постао председник синодалног одељења 
Патријаршије за сарадњу цркве и друштва и члан познате Друштвене палате Руске 
Федерације.

15) О томе како то изгледа треба погледати последњи Скорсезеов филм Вук са Вол Стрита 
(2013), рађен по мемоарима једног од највећих берзанских мешетара Џордана Белфор-
та.
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ста вио је и пи та ње за што се за пад ним бан ка ма и фи нан сиј ским 
струк ту ра ма до зво ља ва да у Ру си ји ра де ка ко хо ће и да уно се кул
ту ру ко ја се ба зи ра на прин ци пи ма „но вац пра ви но вац” и „но вац је 
кључ за све” а ко ја је и на са мом за па ду иза зва ла мно га зла.16)  

РПЦ, и то тре ба ре ћи, ни је ин сти ту ци ја ко ја је ство ри ла прак
су да се огла ша ва по во дом ак ту ел них спо ро ва ра да и ка пи та ла у 
Ру си ји, ни ти се ба ви за ко но дав ством ко је се од но си на пи та ња из 
еко ном ског сек то ра. Но за пра вед ну оце ну тре ба ства ри по сма тра
ти ком па ра тив но. Упр кос ду гој тра ди ци ји и од лич но раз ви је ном 
уче њу, и Ри мо ка то лич ка цр ква се на за па ду све ви ше про те ру је из 
јав ног жи во та оста ју ћи без мо гућ но сти да ути че и ар би три ра у ова
квим пи та њи ма, као што је то не ка да би ло. Но по не кад прин ци пи 
ко је је по ста ви ла на ста вља ју да де ла ју, па је та ко рад не де љом мак
си мал но огра ни чен, а мо гу се на ћи и за ни мљи ви при ме ри из ре да 
ве ли ких ком па ни ја ко је сле де на ло ге бри ге за чо ве ка. Не тре ба за
бо ра ви ти и да је чи та ва кул ту ра по сло ва ња, од нос пре ма по ре зи ма, 
оп ста нак др жа ве бла го ста ња и мно го то га дру гог што још тра је у 
за пад ној Евро пи, на сле ђе не ка да шњег ве ли ког ути ца ја цр кве и ње
не бор бе да се ка пи та ли зам уме ри, ху ма ни зу је и упри сто ји.

У Ру си ји се све то тек гра ди у ха о тич ним усло ви ма у ко ји ма се 
цр ква бо ри са гло бал ном хе до ни стич ком и по тро шач ком ци ви ли за
ци јом, као и са до ма ћом нео д го вор ном по слов ном и фи нан сиј ском 
ели том. Но у вре ме ка да су син ди ка ти не моћ ни, она ипак пред
ста вља ка кавта кав ауто ри тет за бри гу о љу ди ма и за убла жа ва ње 
бру тал не по слов не кул ту ре. Уз то тре ба ре ћи да је у не ким дру гим 
обла сти ма као што су обра зо ва ње, би о е тич ка пи та ња, трет ман по
ро ди це и за бра на про мо ци је хо мо сек су а ли зма, об но ва иден ти тет
ске по ли ти ке итд, цр ква за јед но са дру гим дру штве ним ак те ри ма 
оства ри ла за и ста по за ма шне ре зул та те. 

Она се еви дент но из бо ри ла за сво ју по зи ци ју у дру штву и др
жа ви,17) али јој је нај ве ћи про блем то што се сма њу је број ак тив них 
вер ни ка и што се пра во сла вље код мно гих до жи вља ва као нео ба ве
зу ју ћа фор ма, а не као ствар ни обра зац жи во та и по на ша ња о че му 

16) http://ria.ru/religion/20140807/1019176169.html
17) Положај Српске православне цркве у том погледу још је и гори. СПЦ се не оглашава 

поводом актуелних питања повезаних са светом рада и економије. Одређене дебате 
о односу религије па и православља са економским питањима воде се под окриљем 
фондације Конрад Аденауер и Хришћанског културног центра. Погледати занимљив 
покушај прављења зборника радова о односу религије према економским питањима у 
Младеновић, 2012.
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све до че и да ље ве ли ки број абор ту са18), као и рас про стра ње ност 
нар ко ма ни је и ал ко хо ли зма и ни зак оче ки ва ни жи вот ни век19).
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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СРПСКЕ ВОЈСКЕ, 
ДРЖАВЕ И САНИТЕТА У ЕГЗИЛУ 1916. 

ГОДИНЕ 

О ЗНАЧАЈУ СРПСКОГ ВОЈНОГ САНИТЕТА  
У ГОДИНИ ЈУБИЛЕJА 

(Српски војни санитет у 1916. години / [уредници Александар 
Недок, Брана Димитријевић], Београд : Академија медицин-

ских наука Српског лекарског друштва, 2007 (Београд: “Филип 
Вишњић”), 210 стр. : илустр. ; 24 цм. Монографије научних 

скупова Академије медицинских наука Српског лекарског 
друштва, вол. 1, бр. 2, 2007.).

Vек	 ратних	 јубилеја	 доноси	мноштво	публикација	 посвећених	
Првом	 светском	 рату.	 Међутим,	 у	 маси	 публицистике	 праву	

пажњу,	понекад,	не	привуку	научне	публикације,	(Зборници	радо-
ва)	приређене,	након	одржаног	симпозијума,	конференције	или	на-
учног	скупа,	у	част	годишњица.	Из	поменутих	разлога,	мишљења	
смо	 да	 је	 Зборник	 радова	Српски	 војни	 санитет	 у	 1916.	 години,	
објављен	2007.	 године,	остао	незапажен.	Наравно,	ово	 је	изузет-
на	прилика	да	се	присетимо	догађаја,	који	су	обележили	један	део	
српске	прошлости,	а	тиме	и	приближимо	данашњим	генерацијама	
предочен	Зборник	односно,	на	првом	месту,	санитет	у	изгнанству	
(чији	су	носиоци	били	српски	и	инострани	лекари	и	медицинари),	
као	и	хуманитарне	организације	из	читавог	света	(Француске,	Ен-
глеске,	Шкотске,	Грчке,	Аустралије,	Новог	Зеланда,	Русије,	Ита-
лије,	Америке	и	др),	али	и	српску	Владу,	Краља,	скупштину,	војне	
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и	цивилне	институције	у	егзилу,	којима	је	иначе,	по	речима	уредни-
ка,	„у	знак	захвалности	посвећен	овај	симпозијум“,	а	монографија	
настала	као	резултат	истог	одржаног.	

У	 издању	 Академије	 медицинских	 наука	 Српског	 лекарског	
друштва	и	тиражу	од	500	примерака	српској	јавности,	али	и	истра-
живачима	у	иностранству,	је	пружена	прилика	да	се	упозна	са	при-
падницима	санитетских	јединица	и	хуманитарним	организацијама	
(домаћим	и	страним),	посебно	у	1916.	години.	На	нешто	више	од	
две	стотине	страница,	окупљени	су	радови	сарадника	Академије	
медицинских	 наука	 Српског	 лекарског	 друштва,	 као	 и	 активних	
и	 пензионисаних	 припадника	 Војске	 Србије,	 праћени	 сажетком,	
упоредо,	 на	 српском	и	 енглеском	 језику,	 кључним	речима,	 као	и	
списком	литературе,	која	у	истом	тренутку	представља	и	наведене	
референце	у	тексту.	Двојезичност	је	присутна	и	код	наслова	радова	
(писани	су	на	 српском	и	енглеском	 језику).	Осим	тога,	моногра-
фију	прате	црно	беле	слике,	карте	у	боји,	документа,	као	и	описна	
статистика	(табеле).	Иначе,	на	корицама,	за	чији	је	дизајн	задужен	
Душан	Новаковић,	 су	 присутне	 фотографије	 др	 Романа	 Сондер-
мајера,	др	Ђорђа	Владисављевића	и	адмирала	Гепрата,	са	назнаком	
уредника	Зборника	(Александар	Недок	и	Брана	Димитријевић).	

Уводну реч	(7-8)	потписује	прим.	др	Александар	Недок,	проф.	
др	 Душан	 Белеслин,	 проф.	 др	 Радмило	 Јовановић,	 текстом	 сле-
деће	садржине:	„Од		догађаја	о	којима	је	у	овом	симпозијуму	реч	
дели	нас	тек	нешто	више	од	деведесет	година.	У	жељи	да	трајно	
обележе	те	историјске	 тренутке	у	којима	су	учествовали	и	њени	
славни	 претходници,	Академија	 медицинских	 наука	Српског	 ле-
карског	 друштва	 замолила	 је	 своје	 драге	 пријатеље,	 активне	 и	
пензионисане	припаднике	Војске	Србије,	и	своје	колеге	које	сма-
тра	 компетентним	 познаваоцима	 ове	 теме,	 да	 својим	 учешћем	 у	
обради	појединих	поглавља	омогуће	његово	одржавање...	А	да	би	
догађаје	што	 више	приближили	данашњим	 генерацијама,	 у	 сим-
позијум	смо	уврстили	и	сведочење	потоњег	дивизијског	ђенерала	
Војске	Краљевине	Југославије	др	Жарка	Рувидића,	онда	санитет-
ског	потпуковника	и	референта	санитета	Дринске	дивизије,	чији	
су	припадници	при	освајању	Кајмакчалана	први	отворили	Капију	
Слободе.....	Зборник	излази	у	2007.	години	као	друга	свеска	моно-
графских	дела	чланова	Академије	и	њених	сарадника,	изложених	
на	научним	скуповима	Академије.“	



стр: 195-199.

-	197	-

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2014 год. (XXVI) XIII vol=42

Српска	 голгота,	 започета	 1915.	 године	 и	 настављена	 у	 току	
1916.,	 условила	 је	 модификацију	 српске	 санитетске	 службе	 тј.	
њено	ново	устројство	које	ће,	управо,	до	краја	рата	бити	база	рат-
ног	санитета	на	Крфу.	На	који	начин	је	извршена	реорганизација	
војног	санитета	1916.	године,	колика	је	улога	француске	помоћи	и	
хуманитарних	организација	у	стварању	нових	иза	фронтовских	и	
позадинских	санитетских	установа	под	српском	управом;	колики	
је	значај	Солунског	фронта,	колика	је	улога	Добровољачког	одреда	
Војина	Поповића,	као	и	четири	француске,	пет	британских,	једне	
италијанске	 дивизије	 и	 руске	 бригаде,	 које	 су	 и	 са	 колико	 губи-
така	вођене	битке	у	току	1916.	године;	ко	је	све	чинио	Пуковски	
и	Дивизијски	Санитет,	 која	 су	 све	 средства	коришћена	и	на	који	
начин	је	вршена	евакуацију	рањеника,	кроз	које	три	фазе	је	орга-
низован	рад	санитета	за	време	операција	вођених	у	циљу	заузећа	
Кајмакчалана,	који	је	проценат	рањених,	погинули	и	преживелих,	
у	чему	 је	значај,	са	војничког	аспекта,	 заузећа	Кајмакчалана,	као	
и	 какав	 је	 утицај	 имао	на	 даљи	 ток	 операција;	 колики	 је	 допри-
нос	медицинског	 особља	Аустралије,	Новог	 Зеланда,	Шкотске	и	
Америке	у	раду	санитетских	служби	на	Солунском	фронту	1916.	
године,	у	току	битке	за	Кајмакчалан,	ко	је	Агнес	Бенет,	Алиса	де	
Гарис,	Лилија	Купер,	Мери	Бредфорд,	Стела	Мајклс	Френклин;	на	
који	начин,	када	и	захваљујући	коме,	је	формирана	Прва	хирурш-
ка	пољска	болница	Врховне	команде	на	Солунском	фронту;	како	
се	развијала	епидемија	малерије	у	трупама	српске	војске,	како	су	
јој	се	супротстављали	српски	војници,	какве	је	последице	иста	ос-
тављала	и	колика	је	била	укупна	смртност	оболелих	српских	вој-
ника	у	току	1916.	 године;	о	 значају,	улози	и	доприносу	санитета	
у	Северној	Африци	-	Бизерти	(који	је	из	албанских	лука,	Крфа	и	
Солуна	 лечио	 сваког	 другог	 српског	 војника	 од	 болести	 и	 рана)	
и	 ангажману	француског	војног	 санитета,	 у	функционисању	 још	
једног	 одредишта	 опоравка	и	 рехабилитације	 рањеника	и	 болес-
ника	почев	од	1916.	године;	на	који	начин	је	дошло	до	формирања	
Санитета	српског	добровољачког	корпуса	у	Русији	1916-1917.	го-
дине,	како	је	пружао	помоћ	у	Солуну,	какав	је	састав	санитетских	
јединица	дивизија	и	корпуса	и	колики	је	допринос,	ангажовање	и	
посвећеност	Шкотлађанке	др	Елзи	Инглис	Србима,	у	току	Првог	
светског	рата;	како	је	радио	санитет	Прве	српске	добровољачке	ди-
визије	1916.	године	у	Добруџи;	колики	је	допринос	данског	лека-
ра	др	Вилхелма	Теодор	Мелгарда	Србији	тј.	Нишу	у	току	Великог	
рата,	а	после	рата	и	Куршумлији,	по	коме	и	једна	улица	носи	назив	



-	198	-

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СРПСКЕ ВОЈСКЕ ...Милена Ж. Жикић

и	наравно	на	који	начин	је	емотивни	живот	одредио	да,	после	рата,	
постане	становник	мале	балканске	државе	и	можда	најинтересант-
нија	 тема	посвећена	 учешћу	Марије	Хоенцолерн,	 будуће	 краљи-
це	Југославије	(династије	Карађорђевић),	и	њеном	ангажовању	у	
Главној	румунској	војној	болници,	формиране	у	краљевској	палати	
у	 Букурешту,	 као	 добровољне	 болничарке	 са	 свега	 17.	 година,	 у	
пружању	помоћи	српским	војницима	и	то	не	само	у	нези,	већ	и	у	
писању	писама	породицама	рањеника,	сазнајемо	у	тематском	Збор-
нику.	Наиме,	предочена	питања	(како,	зашто,	када,	колико	и	где)	су	
аналитички	обрађена	кроз	укупно	12	како	ауторских	(Александар	
С.	Недок,	Милисав	Секулић,	Жарко	Рувидић,	Лука	Николић,	Бра-
на	Димитијевић,	Будимир	Павловић),	тако	и	коауторских	(Жарко	
Вуковић	 и	 Вукашин	 Антић;	 Брана	 Димитријевић	 и	 Александар	
Недок;	Бранислав	Поповић,	Драган	Микић,	Јово	Зељковић,	Радо-
ван	Чеканац	и	Мирослав	Видановић;	Жарко	Вуковић	и	Вукашин	
Антић;	Војин	Шуловић	и	Будимир	Павловић)	радова.	Потребно	је	
поменути	 да	 је	штампање	 радова	 омогућила	штампарија	Интер-
принт,	док	је	за	припрему	штампе	био	задужен	Душан	Новаковић,	
а	послови	лектуре	били	поверени	Младену	Миливојевићу	(лектор	
за	српски	језик)	и	Бранки	Кољеншић-Раифаи	(лектор	за	енглески	
језик).

На	полеђини	друге	корице	записано	је:	„Српски	војни	санитет	
дејствовао	је	и	у	повлачењу,	1915/16.	године;	у	том	најстрашнијем	
трену.	И	по	снегом	окованим	врлетима	Албаније	и	Црне	Горе,	и	у	
глибовима	дивљег	албанског	приморја.	И	на	Крфу.	Говори	обиљем	
докумената	ова	књига.	Прича	о	клици	живота	усред	помора,	и	ти-
танској	борби	Реда	против	Хаоса.	И	путу	ка	обнови	српског	војног	
санитета	у	изгнанству.	Доскора	непознат	дневник	оца	српске	ратне	
хирургије,	о	настанку	и	раду	легендарне	Прве	хируршке	пољске	
болнице	у	Драгоманцима,	по	коме	је	снимљен	истоимени	докумен-
тарни	телевизијски	филм.	Године	изгнанства	али	и	стваралаштва.	
Уздање	у	српског	војника,	тежака,	мученика.	Скица	тек	започетог	
XX	века	настала	потезима	једног	моралног	горостаса.“

Надамо	се	да	ће	радови	окупљени	у	Зборнику	заиста	прибли-
жити	историју	војног	санитета	у	1916.	години	читавој	нацији,	као	
и	стручној	јавности	широм	света.	Имајући	у	виду	да	су	сажеци	на	
енглеском	 језику,	 одрживост	 хипотезе	 је	могућа	 и	 то	 не	 само	 за	
читање,	већ	и	за	даља	истраживања	како	лекара,	тако	и	историчара	
медицинске	 историографије.	 Уредницима	 монографије	 дугујемо	
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велику	захвалност	на	предоченим	подацима	и	жељи	да	пуно	тога	
неистраженог	презентују	и	тиме	омогуће	данашњим	генерацијама	
што	верније	приказивање	прошлости,	 која	 данас	доживљава	 још	
једну	ренесансу,	наравно,	историографску.

Верујемо	да	смо	садржајном	ретроспективом	Зборника	успели	
да	Вас	позовемо	на	студиозније	упознавање	Српског	војног	сани-
тета,	од	чијег	нас	деловања	дели	тачно	стотину	година.
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Kада	је	књига	Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity 
and Poverty	аутора	Дарона	Асемоглуа	и	Џејмс	Робинсона	иза-

шла	из	штампе	2012.	године,	врло	брзо	је	постала	прави	светски	
бестселер.	Ова	обимна	студија	(на	преко	500	страница	текста)	ам-
бициозног	наслова	и	лепог	стила	смело	се	упустила	у	решавање	
једног	од	најтежих	питања	политичке	теорије	и	праксе,	одгонетања	
тајне	успеха	народа,	држава,	цивилизација	од	памтивека	до	данас.	
Можда	разлоге	одличне	рецепције	коју	је	доживела	треба	тражи-
ти	у	атрактивности	теме	и	приступачности	за	широки	читалачки	
аудиторијум	(ово	друго	посебно	 је	издваја	од	већине	сувопарних	
трактата	 неоинституционалистичке	 провенијенције).	 Ван	 тога	
чини	се	да	је	тешко	у	њој	наћи	аутентични	допринос	политичкој	
теорији	којим	бе	се	оправдао	овако	висок	реноме.	Књига	је	управо	
преведена	код	нас	у	издању	издавачке	куће	Clio.	

Зашто	 се	 земље	 са	 истим	 почетним	 условима,	 географским,	
историјским	 и	 културолошким,	 толико	 много	 разликују?	 Зашто	
су	 једне	 успешне	 а	 друге	 нису?	 То	 је	 основно	 питање	 којим	 су	
заокупљени	аутори	Why Nations Fail.	Одговор	нуде	из	угла	неоин-
ституционалистичке	теорије.

У	поређењу	са	неоинституционалном	теоријом	Дагласа	Нор-
та	која	се	фокусирала	на	економским	чиниоцима	и	истицала	зна-
чај	институционалног	окружења	 за	 економски	раст	и	друштвену	
промену,	Асемоглу	и	Робинсон	у	много	већој	мери	дају	на	значају	
политичким	чиниоцима.	Може	се	рећи	да	у	њиховој	неоинститу-
ционалној	визури	политика	долази	испред	економије.	Они	нагла-
шавају	 посебну	 врсту	 политичких	 институција	 плуралистичког	
карактера	 које	 су	 друштвено	 „инклузивне“.	 Овакве	 институције	
погодују	 економском	расту	и	друштвеном	развоју.	На	 супротном	
крају	 скале	 институционалних	 перформанси	 налазе	 се	 „екстрак-
тивне“	 (или	 „израбљивачке“)	 политичке	 институције	 које	 су	 од	
користи	само	ужој	социјалној	групи	док	су	за	друштво	у	целини	
штетне.	 Стављањем	 акцента	 на	 политичке	 институције	 аутори	
проширују	преовлађујућу	економистичку	преокупацију	неоинсти-
туционализма	што	их,	с	правом,	ослобађа	од	притужби	Франсиса	
Фукујаме	да	„користе	исти	аргумент“	као	Норт,	Валис	и	Вајнгаст	
само	са	другачијом	терминологијом.

Плуралистичка	политичка	 компонента	о	 којој	 говоримо	није	
нужно,	 и	 барем	 не	 историјски,	 повезана	 са	 типом	 представнич-
ке	 демократије	 какву	 данас	 познајемо.	 На	 пример,	 британско	
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друштво	 је	 вековима	 било	 плуралистичко	 	 (подела	 власти	 и	 по-
стојање	различитих	конкурентских	интереса)	али	не	и	демократско	
по	данашњим	стандардима.	„Плуралистички“	је	овде	синоним,	на	
првом	месту,	за	нешто	позитивно	у	смислу	капацитета	институција	
да	отворе	простор	за	слободно	испољавање	и	спонтано	(интересом	
руковођено)	прожимање	друштвених	енергија	што	доводи	до	на-
претка	целог	друштва.	Иако	овај	термин	дефинишу	управо	у	овом,	
ширем	 смислу	 речи,	 аутори	 институције	 савремене	 демократије	
(репрезентативна	демократија	са	општим	правом	гласа)	доживља-
вају	 као	 парадигматичне	 за	 сваку	 врсту	 политичког	 плурализма,	
што	се	може	разумети	и	као	данак	политичкој	коректности	савре-
меног	доба.

Тако	 значењско	 језгро	Асемоглуове	 и	 Робинсонове	 централ-
не	 појмовне	 дихотомије	 екстрактивних	 и	 инклузивних	 институ-
ција	не	бива	сведено	искључиво	на	економску	димензију	како	 је	
то	уобичајено	код	осталих	неоинституционалиста.	Она	има	циљ	да	
обухвати	читав	диверзитет	друштвеног	живота	и	с	правом	се	може	
сматрати	њиховим	доприносом	овој	школи	мишљења.	

Увођење	 дихотомије	 екстрактивних	 и	 инклузивних	 институ-
ција	 природно	 припрема	 терен	 за	 представљање	 централне	 тезе	
ове	 књиге.	Она	 се	 састоји	 у	 томе	 да	 само сложена комбинација 
више фактора	(комбинација	инклузивних	економских	и	политич-
ких	институција)	може одредити судбину једне земље	–	спасити	
је	 од	 пропасти	 или	 јој	 помоћи	 да	 постане	 успешна.	 Ти	фактори	
су:	слободно тржиште	 (које	 својом	невидљивом	руком	 себичне	
интересе	појединаца	усмерава	ка	добру	свих),	чврста владавина 
права	(која	обезбеђује	предвидљивост	на	сваком	нивоу	социјалне	
организације),	политички плурализам	 (који	омогућава	друштвено	
учешће	и	дисперзију	моћи	различитих	група	и	интереса),	и	адек-
ватни ниво политичке централизације	(коју	прати	присуство	моћ-
ног	државног	апарата	у	сваком	кутку	дотичне	земље).	

Исти	образац	успеха	није,	а	то	је	централно,	везан	за	фактор	
географске	или	културолошке	контингенције	нити	за	чиниоце	људ-
ског	незнања	и	погрешљивости.	У	овој	анализи	нема	места	при-
кривеном	расизму	разних	култур-релативиста	и	самопрокламова-
них	усрећитеља	човечанства,	 јер	историја,	 поручују	 аутори,	није 
судбина,	 приказујући	 нам	 различита	 историјска	 искуства	 некада	
успешних	народа	који	постају	„државе	парије“	и	обратно,	од	нека-
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да	неразвијених	подручја	–	културно,	економски,	историјски	–	до	
највећих	светских	лидера	у	напретку.	

Институционална	 инклузивност	 или	 неинклузивност	 произ-
води	 свет	 константних	цикличних	мена	успеха	и	неуспеха	наро-
да,	 онога	што	 аутори	 зову	фаза	 „зачараног	круга“	 (vicious circle)	
или	круга	пропадања	народа	са	 једне	стране	 (107)	и	фаза	„врли-
на“	 (virtuous circle)	 или	 стања	успеха	 са	 друге	 (113).	Фаза	 врли-
не	 представља	 пожељно	 стање	 ствари	 у	 сваком	 друштву	 у	 коме	
су	 инклузивне	 институције	 чврсто	 укорењене.	 Фаза	 зачараног	
круга,	са	друге	стране,	кореспондира	ономе	што	је	још	давно	со-
циолог	Роберт	Михелис	назвао	 „гвозденим	 законом	олигархије“,	
тј.	стањем	у	коме	су	друштва	осуђена	само	на	периодичну	проме-
ну	олигархијских	 елита	остављајући	иначе	 „обећавајуће“	народе	
да	 вечно	 таворе.	На	 основу	 овог	 закона	 следи	 да	 оно	што	људи	
раде	 или	 не	 раде	 не	 утиче	 битно	 на	 судбину	 неког	 друштва.	 То	
једноставно	речено	није	кадровско	питање.	Само	адекватна	инсти-
туционална	промена	може	довести	до	напретка.	А	до	ње	не	може	
доћи	све	док	су		екстрактивне	институције	чврсто	укорењене.	Ло-
гика	 ових	механизма	друштвених	 стања	може	 се	 објаснити	и	на	
психолошкој	 основи,	 као	природна	 тежња	да	 се	постојеће	 стање	
очува	што	је	дуже	могуће.	Једино	релевантно	питање	остаје	како	
прекинути	тај	деструктивни	ланац,	како	изаћи	из	зачараног	круга	
неуспеха.	

Две	 ствари	 су	 потребне	 за	 излазак	 из	 зачараног	 круга.	 На	
првом	месту	то	је	фактор	историјске	среће	који	аутори	помало	еу-
фемистично	називају	„преломним	историјским	тренутком“	(critical 
historical junctures, 96).	Један	такав	догађај	била	је,	на	пример,	ве-
лика	епидемија	куге	из	1346.	која	је	десетковала	становништво	Ев-
ропе	и	довела	до	повећања	цене	сељачког	рада.	То	је	такође	било	
отварање	трансатланског	трговачког	пута	у	17.	веку,	као	и	процес	
европске	 колонизације.	 Затим,	 то	могу	 бити	 наизглед	 небитни	 и	
потпуно	 контингентни	 догађаји	 попут	 смрти	Мао	Цетунга	 1976.	
која	је	иницирала	талас	реформи	у	Кини	(106).	

На	другом	месту	то	 је	фактор	малих институционалних раз-
лика попут	 монополизованог	 карактера	 трговине	 у	 Шпанији	 у	
поређењу	са	отвореном	и	компетицији	изложеном	енглеском	трго-
вином	у	17.	веку	која	је	од	британских	трговаца	начинила	моћне	и	
од	централне	власти	независне	друштвене	актере.	Комбинацијом	
оба	фактора,	преломних	догађаја	и	малих	институционалних	раз-
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лика	и	промена	(које	се	често	могу	само	ретроспективно	детекто-
вати),	стварају	се	претпоставке	за	инклузивнији	друштвени	и	еко-
номски	амбијент.

Генератор,	 или	 мотор	 промене	 у	 оваквом	 амбијенту	 друшт-
веног	 успона	представља	феномен	 „креативне	 деструкције“	 који	
Асемоглу	и	Робинсон	позајмљују	у	донекле	измењеном	и	проши-
реном	значењу,	од	чувеног	аустријског	економисте	Јозефа	Шумпе-
тера.	У	питању	је	економски	процес	у	коме	старо	бива	замењено	
новим,	процес	константног	динамизма	и	иновација	којим	се	увек	
изнова	мешају	карте	у	тржишној	игри	што	за	последице	има	ста-
лан	напредак	игре	у	целини	али	и	то	да	је	неки	актери	напуштају.	

То	је	процес	који	 је	незамислив	без	обезбеђених	економских	
слобода.	У	складу	са	фридмановском	мудрошћу	у	коју	ова	два	ау-
тора	чврсто	верују,	економске	слободе	су	темељ	свих	осталих	сло-
бода	па	и	свеколиког	друштвеног	напретка.	

Пандан	 креативној	 деструкцији	 у	 сфери	 економије	
представљају	плуралистичке	институције	у	политичкој	сфери,	али	
чврста	разлика	између	ове	две	димензије	се	не	може	повући.	Креа-
тивна	деструкција,	уколико	је	присутна,	нужно	утиче	на	политич-
ки	поредак	и	vice versa.	

Међутим,	 уколико	 се	 економски	 и	 друштвени	 просперитет	
везује	за	плуралистичка	и	у	крајњој	линији	демократска	друштва,	
шта	је	са	могућношћу	економског	раста	и	просперитета	у	услови-
ма	екстрактивних	институција?	Како	је	то	потврђено	многим	исто-
ријским	примерима	економски	раст	је	могућ	и	под	оваквим	окол-
ностима.	Управо	ова	чињеница	дуго	је	времена	употребљавана	као	
аргумент	у	прилог	ауторитарних	друштвених	концепција	и	то	са	
различитих	страна,	левих	и	десних	без	разлике.	Чак	и	међу	редови-
ма	просвећених	западних	социјалиста	још	увек	постоји	дивљење	
за	„економско	чудо	тридесетих“	Хитлерове	Немачке,	„економски	
успех“	СССР-а,	 као	 и	 за	 реформе	 које	 је	 спроводио	Денг	Ксиао	
Пинг	у	Кини.	Оваква	размишљања	немају,	по	ауторима,	упориште	
у	економској	науци.	Јер	без	технолошке	иновације	и	динамике	коју	
може	обезбедити	само	слободно	тржиште	овај	вештачки	произве-
ден	раст	дугорочно	је	неодржив	и	осуђен	на	крах,	баш	онако	како	
је	то	показао	пример	СССР-а	(124).	Тако	главно	питање	постаје	не	
то	да	ли	је	економски	раст	могућ	под	екстрактивним	институција-
ма,	јер	он	то	свакако	јесте,	већ	зашто	друштвени	научници	запос-
тављају	очигледну	чињеницу	његове	дугорочне	неодрживости?



- 206 -

СУДБИНА НАРОДА И ИСТОРИЈСКА ...Александар Новаковић

Сумирајући	 опште	 утиске	 може	 се	 рећи	 да	 је	 највреднији	
аспект	ове	књиге	садржан	у	дози	опреза	коју	аутори	показују	не	
желећи	да	упадну	у	замку	„лаког	објашњења“.	То	се	пре	свега	од-
носи	на	питање	могућности	било	ког	друштва	да	се	трансформи-
ше	 од	 екстрактивних	 ка	 инклузивним	 економским	и	 социјалним	
институцијама.	 Постићи	 тако	 нешто	 представља	 тежак	 задатак	
и	 аутори	 су	 веома	 пажљиви	 да	 не	 подлегну	 механицистичкој	 и	
рутинизираној	визији	економског	развоја	или	популарној	причи	о	
успеху	која	се	често	доводи	у	везу	са	поједностављеном	верзијом	
неоинституционализма.	У	 својим	 историјским	 интерпретацијама	
централно	 место	 зато	 дају	 фактору	 историјске	 контингенције.	
Кад	 год	 би	 њихова	 историјска	 интерпретација	 постала	 превише	
обећавајућа	или	оптимистична	они	би	по	правилу	направили	пар	
корака	 уназад	подсећајући	читатеља	да	 велики	део	 света	никада	
није	 успео	 да	 изгради	 инклузивни	 социјални	 амбијент,	 остајући	
стално	 заробљен	 у	 зачараном	 кругу	 неуспеха.	 Они	 који	 су,	 пак,	
у	томе	успели,	учинили	су	то	уз	помоћ	(срећног)	стицаја	многих	
околности	у	датом	историјском	тренутку	и	на	одређеном	географ-
ском	простору.		

Али,	ту	је	и	крај	песимизма,	јер	Why Nations Fail	је	доминант-
но	оптимистички	тонирана	књига.	Оптимизам	је	поткрепљен	мно-
гим	успешним	примерима	и	током	књиге	аутори	воде	читаоца	са	
једне	стране	света	на	други,	из	једног	историјског	периода	у	други,	
описујући	in extenso (понекад	чини	се	претерано	и	оптерећујуће	чак	
и	за	врло	стрпљивог	читаоца)	безбројне	успешне	примере	и	прак-
се.	Стиче	се	утисак	као	да	аутори	неуморним	набрајањем	случајева	
који	потврђују	 једну	 те	исту	 ствар	желе	да	оснаже	 свој	 основни	
аргумент,	што	у	сваком	случају	није	хвале	вредна	стратегија.	Даље,	
на	основу	оваквих	примера	не	следе	никакве	конкретне	препоруке	
или	стратегије,	осим	указивања	на	већ	навођене	генералне	факторе	
који	доводе	до	успеха	или	чијим	изостанком	се	може	објаснити	не-
успех	народа.

Читалац	који	 је	 заиста	поверовао	у	то	да	у	овој	књизи	може	
наћи	супстанцијалне	одговоре	на	тајну	успеха	народа	на	крају	ће	
бити	разочаран.	Ова	књига	не	открива	ништа	што	се	већ	одраније	
није	знало	(пре	свега	важност	специфичних	врста	институција	за	
друштвени	просперитет).	Али,	за	те	изневерене	наде	не	треба	кри-
вити	лаковерног	читаоца	већ	ауторе	који	су	подгревали	тако	висо-
ка	очекивања.	Они	су	оптимистички	наговештавали	дефинитиван	
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одговор	желећи,	ваљда,	да	досегну	висине	једног	Адама	Смита	и	
његовог	објашњења	богатства	народа	–	а	онда	су	на	крају	завр-
шили	релативизацијама	које,	иако	оправдане	по	себи,	не	успевају	
да	парирају	изазову	који	су	сами	пред	себе	поставили.	

У	чему	се,	на	крају,	састоји	вредност	овакве	неоинституцио-
налне	анализе	 заоденуте	у	одору	историјске	контигентности?	Да	
ли	 помало	 иронично	 можемо	 рећи	 да	 је	 највреднији	 аспект	 ове	
књиге	у	исто	време	и	њена	највећа	слабост,	бар	за	читаоце	имуне	
на	наивна	очекивања?	Питање	је	оправдано	без	обзира	на	иронију,	
јер	 тезу	 о	 контигентности	 можемо	 схватити	 и	 као	 неку	 врсту	
теоријског	сигурносног	механизма	који	треба	да	се	активира	увек	
када	 неоинституционалистички	 експланаторни	 механизам	 прет-
рпи	кратак	спој.	Није	ли	заправо	увођење	једног	оваквог	механиз-
ма,	 једног	теоријског	„deus ex machina“,	како	бисмо	га	могли	на-
звати,	само	још	један	начин	да	се	призна,	само	заобилазним	путем,	
да	 институције	 ипак	 не	 представљу	 кључни	 фактор	 објашњења	
успеха	или	неуспеха	народа?	Односно,	да	оне	то не морају бити 
нити	да	могу	понудити	коначан	одговор	на	питање	успеха	или	не-
успеха	народа.	

Уколико	 је	 то	 случај	 онда	 се	 морамо	 окренути	 другим	
разматрањима	 и	 другачијим	 интерпретацијама	 и	 то	 ван	 еконо-
мистичког	 идејног	 склопа.	Морамо	 се	 усмерити	 ка	 решењу	 које	
проблем	 неће	 гурнути	 „под	 тепих“	 неоповргљивих	 метафизич-
ких	 концепција	 каква	 је	 теза	 о	 контигентности.	Али,	 такав	 при-
ступ	и	 такво	 решење	нужно	би	нас	 одвели	даље	од	интенција	 и	
објашњавалачких	капацитета	ове	књиге	ка	другим	димензијама	–	
историјским,	антрополошким,	филозофским	–	истраживања	при-
роде	 политичких	 поредака,	 узрока	 њиховог	 успеха	 и	 пропасти.	
Димензијама	 које	 се	 без	 обзира	 на	 хвале	 вредну	 допуну	 теорије	
неоинституционализма	коју	су	извршили	Асемоглу	и	Робинсон	не	
могу	истраживати	у	оквиру	ње	саме.





  

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра
да ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се 
пи шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма  Bold (фонт 12) и ну ме ри шу се арап
ским бро је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе 
озна ча ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold 
(фонт 12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. 
У тек сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим 
ра да не сме би ти ве ћи од 1 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 стра ни ца или 
36300 ка рак те ра са раз ма ком). Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro
man, ве ли чи на сло ва 12, са уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5.

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 250 
ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, док 
њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба да сто ји 
пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни те о риј скоме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли те
ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме на ен гле ском је зи ку чи ја ду жи на мо ра би ти 
око 1/10 ду жи не члан ка, на кон ко га тре ба да сто је пре ве де не кључ не ре чи.  
Та ко ђе, пре ре зи меа тре ба ло би да сто ји на слов на ен гле ском је зи ку. 
Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не нај ва
жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом ра ду 
знат но ши ре не го у са жет ку. Текст за ча со пис не са др жи по се бан увод и 
за кљу чак. Ако је рад на ен гле ском или не ком дру гом је зи ку, са же так и ре
зи ме мо ра ју би ти на срп ском је зи ку.

Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 
ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);

– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);



– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же име ауто ра, на слов члан ка у ита
ли ку, пу ну ин тер нет адре су и да тум при сту па. (на при мер: Ka ren 
De vi ne, StretchingtheIRtheoreticalspectrumofdebateonIrishneu
trality:argumentsandevidenceinfavorofacriticalsocialconstruc
tivist frameworkofunderstanding, In ter net, http://do ras.dcu.ie/609/1/
int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013.)

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

– литература треба да садржи само изворе који су наведени у 
фуснотама.

Ра до ви ко ји се пре да ју за об ја вљи ва ње мо ра ју да се за сни ва ју на но
ви јој ли те ра ту ри, а по себ но на из во ри ма, тј. ра до ви ма ко ји су об ја вље ни 
у на уч ним ча со пи си ма.   

Ауто ри су у оба ве зи да при ли ком сла ња ра до ва до ста ве и из ја ву да тај 
рад ни је ра ни је об ја вљи ван, тј. да рад ни је ауто пла ги јат или пла ги јат. Тек
сто ве сла ти у елек трон ском об ли ку на адре су smi lja na.pa u no vic @ipsbgd.
edu.rs или на ipsbgd@e u net.rs  



УПУТ СТВО РЕ ЦЕН ЗЕН ТИ МА
Глав ни за да так ре цен зен та је да до при но се очу ва њу ви со ког ква ли

те та ко ји ина че ужи ва наш ча со пис. На пр вом ме сту тре ба на гла си ти да 
ре цен зент не сме би ти упо знат са иден ти те том ауто ра ра да и обр ну то, 
аутор не сме зна ти иден ти тет ре цен зен та. При ли ком до би ја ња ра да сва ки 
ре цен зент има рок од 20 да на да ре дак ци ји до ста ви ура ђе ну ре цен зи ју. 
Ве о ма је ва жно да ре цен зент бу де све стан да је по сту пак ре цен зи је по
вер љив, при че му се са др жај ре цен зи је не сме от кри ва ти тре ћој стра ни. 
Уко ли ко ре цен зент у би ло ком тре нут ку схва ти да по сто ји би ло ко ји вид 
кон флик та ин те ре са у ве зи са ра дом ко ји тре ба да ре цен зи ра по треб но је 
да о то ме што пре оба ве сти ре дак ци ју.  При ли ком ре цен зи је ру ко пи са 
ре цен зент тре ба да по пу ни ре цен зент ски лист у при ло гу.

Име, пре зи ме и зва ње ауто ра тек ста: 
На зив ра да:
Ак ту ел ност, дру штве ни и на уч ни зна чај раз ма тра не те ме:
У ко јој ме ри је аутор ја сно на зна чио те о риј ски, ме то до ло шки при ступ 

у ра ду: 
Да ли је рад за сно ван на са вре ме ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, по себ

но у ко јој ме ри је аутор ко ри стио нај но ви је ре зул та те об ја вље не у на уч
ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и дру гим из во ри ма.

Оп шти ко мен тар о ква ли те ту ра да:
Ва ша су ге сти ја ауто ру за по бољ ша ње ква ли те та рад, ако је по треб но :
Мо ли мо Вас да ода бе ре те јед ну од пре по ру ка о пу бли ко ва њу овог ра

да:
1. Об ја ви ти без из ме на
2. Об ја ви ти уз ма ле из ме не
3. На кон ко рек ци је, рад по сла ти на но ви круг ре цен зи је
4. Од би ти
До дат ни ко мен та ри за уред ни ка ко ји се ти чу етич ких (пла ги ја ри зам, 

пре ва ра, итд.) или не ких дру гих аспе ка та ра да, а ко ји ће уред ни ку по мо ћи 
у до но ше њу ко нач не од лу ке о да љем ста ту су ра да.

Да тум оце не ра да                  Име, пре зи ме и на уч но зва ње ре цен зен та:
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