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		 ГРАЂАНСКА

НЕПОСЛУШНОСТ 
И ПРИГОВОР САВЕСТИ:
КОНЦЕПТУАЛНИ РАЗВОЈ И
ПОЈМОВНО РАЗГРАНИЧЕЊЕ

Сажетак
Рад се бави генезом модерног концепта грађанске не
послушности, путем критичке анализе и испитивања
његових историјских облика, пре свега оних везаних за
античку и рано-хришћанску традицију.  Дајући сажет
преглед историјског развоја ове идеје, ауторка насто
ји указати на пут који је трeбало прећи у теорији и
пракси, да би се стигло до савременог појмовног од
ређења које, полазећи од доста ригидних услова, под
разумева једно уско значење грађанске непослушности
- као сасвим специфичног  облика исказивања непослу
шности према одлукама успостављене политичке вла
сти, који може бити утемељен искључиво на начелу
правде, а не и на принципима савести, тј.  моралним
и другим приватним уверењима, који су у традицио
налном концепту важили као такође легитимни основ
грађанске непослушности. Имајући то у виду, посеб
на пажња је посвећена компаративној анализи оних
концепција у савременој правној и политичкој теори
ји, које акценат стављају управо на дистинкцију из
међу грађанске непослушности и приговара савести,
као два у бити различита облика непослушности. У
оквиру, пак, анализе приговора савести, указује се и на
историјски развој једног његовог посебног вида. Реч је
*
**

Истраживач у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта “Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и техноло
шког развоја Републике Србије.
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о одбијању војне обавезе под оружјем из разлога са
вести, које ће, међутим, престати да фигурира као
својеврсни облик непослушности, с обзиром на његово
данашње легализовање путем правног позитивирања,
односно стицање статуса основног права човека. Но,
ослањајући се на концепцију А. Молнара, указује се да
је ипак могуће одбијање оружане војне обавезе спро
вести као чин грађанске непослушности, уколико би
оно имало друкчији конститутивни основ, као што је
позивање на страх, односно право на живот, а не на
слободу савести.  
Кључне речи: грађанска непослушност, античке кон
цепције, рано-хришћанска традиција непослушности,
право на отпор тиранији, приговор савести, војна
обавеза под оружјем, „јуначки пацифисти” vs. „стра
шљиви пацифисти”.
одерном концепту и пракси грађанске непослушности прет
ходили су извесни, на први поглед сродни, мада суштински
различити, историјски облици одупирања успостављеној политич
кој власти и њеним одлукама, односно наређењима или забранама.
У такве историјске облике „непослушности” убрајају се: античке
концепције „грађанске непослушности” или, како се још називају,
„сократовско наслеђе”1); рано-хришћанска традиција непослушно
сти на основу приговора савести; и право на отпор тиранији.
Античке концепције, које су такође подразумевале непослу
шност засновану на разлозима правде, као и доминантне савремене
концепције, биле су управо главна инспирација модерном, новове
ковном развоју идеје грађанске непослушности. Међутим, посма
трано из историјске перспективе њиховог временског трајања, оне
су биле веома кратког даха. Већ у рано-хришћанској ери биће по
тиснуте у корист непослушности засноване на разлозима савести,
да би се потом у средњем веку оба ова облика непослушности уто
пила у право на отпор тиранији.2) Идеја приговора савести ипак
ће касније бити обновљена, па чак ће, мада тек од прве половине
XX века, један његов вид – одбијање војне обавезе под оружјем из
разлога савести, бити и правно позитивиран; те иако, због тог лега

M

1)
2)

Тако античке концепције непослушности назива, на пример, Молнар (видети: Алек
сандар Молнар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска непослу
шност, Самиздат Б92, Београд, 2002, стр. 230).
Позивајући се на Артура Кауфмана (Arthur Kaufmann), Молнар указује на то да ће „со
кратовско наслеђе грађанске непослушности веома брзо усахнути, да би се најкасније
у средњем веку окончао процес утапања сваког облика непослушности у право на от
пор тиранији ” (Ibid.).
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лизовања, не представља више својеврсни облик непослушности,
он ће као посебни правни институт и пракса, односно као једно од
основних права човека, наставати и данас да егзистира. Такође, и
право на отпор тиранији и даље постоји, једино што је оно остало
у сфери природног права (углавном, јер има изузетака где је по
зитивирано), али ипак није укинуто. Постојале су, наиме, снажне
тенденције, посебно у Немачкој, да се право на отпор тиранији по
зитивира кроз његово увођење у уставно право, али као резултат
тога дошло је само до успостављања уставно-правног института
пружања „помоћи угроженој држави”, који ипак није, у стриктном
смислу, право на отпор тиранији.
Могућности ових облика непослушности (или евентуалне мо
гућности у случају отпора тиранији) данас постоје упоредо с гра
ђанском непослушношћу као једним типично модерним обликом
непослушности, то јест концептом sui generis. Грађанска непослу
шност, иако делимично баштини ове традиције које су јој времен
ски претходиле, ипак својим концептуалним условима и елемен
тима излази из њихових оквира, пре свега јер се „јавља у потпуно
новим историјско-политичким условима и подлеже другачијој вр
сти оправдања”.3) Поред тога, постоје мишљења, попут оног које
износи Александар Молнар, да грађанска непослушност вуче сво
је корене пре свега из античких концепција, а потом делимично и
из рано-хришћанске традиције непослушности из разлога савести,
али никако не и из права на отпор тиранији, пошто су њихове исто
рије битно другачије.
Посебно је важно нагласити да је ово инсистирање на стрикт
ној дистинкцији како између појединих старијих облика непослу
шности, тако и између сваког од њих и грађанске непослушности,
карактеристика тек модерне и посебно савремене политичке тео
рије. Ралф Драјер (Ralf Dreier), рецимо, наглашава да је доследно
разликовање права на отпор и грађанске непослушности успоста
вљено тек са развојем институција демократске уставне државе, а
ми додајемо и са упоредним развојем саме демократске теорије,
што у сваком случају значи тек у XIX и XX веку; мада је још дуго
постојала склоност код неких правних и политичких теоретича
ра да поистовећују, односно синонимно користе ове појмове ко
ји означавају два у бити различита облика одупирања властима тј.
3)

Наведено према: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, у: Предраг Крстић (ур.),
Критички појмовник цивилног друштва (II), Група 484, Београд, 2004, стр. 41.
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њиховим одлукама. С друге стране, разлика између непослушно
сти на основу савести и грађанске непослушности је изразито са
времена дистинкција, својствена тек правној и политичкој теорији
из друге половине XX века. Посебне заслуге у њеном конципи
рању имају данас веома утицајни теоретичари, попут Ролса (John
Rawls), горе поменутог Драјера, па и Хане Арент (Hannah Arendt),
мада она, о чему ће касније бити више речи, није била од почетка
на тим позицијама; док би међу домаћим ауторима издвојили А.
Молнара.
Но, да би нам биле потпуно јасне разлике између ових облика
тј. концепата отказивања послушности или лојалности (ово друго
је у случају права на отпор), морамо се вратити назад, у предисто
рију идеје непослушности, а то значи пре свега на оне античке кон
цепције које ће бити основна инспирација каснијим нововековним,
па потом и савременим схватањима грађанске непослушности.

АНТИЧКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ 
„ГРАЂАНСКЕ НЕПОСЛУШНОСТИ”
Када се говори о овим античким концепцијама „грађанске не
послушности”, мисли се заправо на извесне случајеве из античке
грчке историје, књижевности и филозофске литературе, који се че
сто наводе као прапримери отказивања послушности према одлу
кама, законима или политикама државне власти.
Свакако најпознатији и најчешће навођен такав прапример је
сте тзв. случај Сократа (470-399. г. п. н. е.). Тај случај је Платон,
иначе најбољи Сократов ученик који је тиме био и лично погођен
његовим убиством, изложио у свом чувеном Критону4), показују
ћи – кроз имагинарни Сократов дијалог са „законима” – с каквом
се дилемом овај суочио када га је Критон наговарао да уз помоћ
пријатеља побегне из тамнице и избегне смртну казну, која је била
законита, али истовремено и дубоко неправедна. То је чувена „Со
кратова дилема” која се састоји из конфликта две врсте дужности:
између, с једне стране, дужности поштовања закона, а тиме и ло
јалности сопственој, на том закону утемељеној, политичкој зајед
ници и, с друге, (моралне) дужности да се стане у одбрану правде,
односно дужности пружања отпора неправди. Често се, наиме, ис
4)

Видети: Платон, Одбрана Сократова и Критон, у: Платон, Дијалози (с Предговором:
Милош Ђурић, „Увод: Платонов живот и дело”, и Предговором за Менона: Бранко Бо
шњак, „Шта је врлина?”), Култура, Београд, 1970.
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тиче да ова дилема управо карактерише и данашње ситуац
 ије из
којих настаје пракса грађанске непослушности, у модерном значе
њу тог појма.
Пример Сократа, као „праведника који страда и чији је слу
чај упоредив само са Христовим”5), не може, међутим, никако да
буде прапример грађанске непослушности, пре свега због његове
одлуке да ипак остане доследан свом учењу (о законима као нај
вишим вредностима и мери ствари, одн. као условима друштве
не егзистенције), и самим тим веран и законима своје државе, ма
колико да су они били неправедни и на основу којих је осуђен на
смртну казну.6) У ствари, он због тога пре може бити пример без
условне политичке облигације, па и она његова тј. Платонова чу
вена аргументација, изложена као да је дају сами „закони” у своју
сопствену одбрану, односно одбрану дужности њиховог поштова
ња (а која се сажето може свести на то да људи који су рођени,
одгојени, васпитавани и одрасли под одређеним законима, и који
су све то време уживали погодности које они пружају, као извесне
предности живота под њима, дужни су им се увек покоравати, па и
када су њихове одредбе неправедне, или им чак налажу неправед
ну казну), јесте само једна „расправа у прилог позитивног права”7).
Штавише, она ће заиста и постати „опште место у тумачењу једне
варијанте схватања о природи политичке обавезе према законима
и држави”.8)
5)

6)

7)
8)

Наведено према: Војислав Становчић, Власт и слобода, Удружење за политичке нау
ке, Чигоја штампа, Београд, 2003, стр. 33. У поређењу Сократовог страдања са Хри
стовим страдањем, Становчић се овде позива на Милоша Ђурића (Историја хеленске
књижвности, Научна књига, Београд, 1951) који је Сократа, издатог „због жудње за
влашћу” од стране Платоновог рођака и такође политичког филозофа – Критије, упоре
дио са Исусом, издатог због среброљубља од стране Јуде.
Постоје, међутим, мишљења да Сократ није прихватио смртну казну због свог уверења
и њему одговарајућег учења да се законима треба покоравати по сваку цену, без обзира
на то какви су по свом садржају, већ због свог личног интереса; јер је наводно проце
нио, свестан своје старости и чињенице да и онако неће још дуго живети, да је то прави
начин да оконча свој живот, пошто би му то могло обезбедити славу праведника - стра
далника, другим речима сигурну славу. На могућност такве интерпретације Сократо
вих мотива и поступка указује, на пример, Томас Пенгл (Thomas Pangla), ослањајући се
пре свега на Ксенофонтове, а не на Платонове, текстове о Сократу. Иначе се и сматра
да је Ксенофонт у својим Успоменама о Сократу и Апологији Сократовој приказао
„историјски реалног Сократа” (М. Ђурић), износећи његово учење веродостојније од
Платона (видети: Ксенофонт, Успомене о Сократу, са Уводом Милоша Ђурића: „Ксе
нофонт и главни извори за познавање историјски реалног Сократа”, БИГЗ, Београд,
1980; такође и: В. Становчић, Власт и слобода, op. cit. , стр. 36-7).
В. Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, Глас, CCCLXVI, књига 26,
САНУ, Одељење друштвених наука, Београд, 1992, стр. 71.
В. Становчић, Власт и слобода, op. cit. , стр. 34.
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У светлу тога, јасно је да, како каже Становчић, „Сократ није
правио разлику између обавезе према законима (отаџбини) и од
носа према режиму или влади”9). Онај ко у овом „случају” евенту
ално проноси идеју грађанске непослушности, једино може бити
Критон.
Други, такође често навођен пример из антике јесте Софокло
ва (496-406. г. п. н. е.) јунакиња Антигона, из истоимене трагедије,
која је упркос запрећеној смртној казни, свесно прекршила пози
тивно право тј. позитивно-правну заповест владара-тиранина Тебе
– Креонта, да један од двојице њене погинуле браће мора остати
несахрањен.10) Воја Становчић оцењује да је овај „драмски сукоб...
најсликовитији приказ сукоба скале прихваћених вредности са по
зитивно-правном заповешћу”11). Овде је Антигона, за разлику од
Сократа, отказала послушност одлукама постојеће власти, и то у
име вишег, природно-правног тј. моралног система вредности и
дужности.
Но, мада је реч о свесном кршењу позитивно-правних норми,
ипак се Антигонин чин не би могао узети као неки „чист” пример
грађанске непослушности, односно као грађанска непослушност
stricto sensu, онако како налажу критеријуми и услови које поста
вља савремена теорија. Јер, чак и да занемаримо недемократски
поредак Тебе - што би, према овим условима, аутоматски дисква
лификовало Антигонин случај, њен чин је индивидуалан и засно
ван пре свега на моралним разлозима савести, а не с позивањем
на правду, то јест неке политичке принципе; такође, као приватан
чин, он нема, нити је у тиранским условима могао имати, карак
теристику јавног апела, у смислу придобијања већинске јавности
за промену постојеће одлуке власти. Због тога би овај Антигонин
случај пре могао бити прапример једног другог облика непослу
шности - оног којег називамо приговором савести.
Све ово, међутим, важи и за већину других античких примера
„грађанске непослушности”, па делимично чак и за случај Проме
теја из Есхиловог (525-456. г. п. н. е.) дела Оковани Прометеј, чију
Ibid. , стр. 37.
У овој античкој трагедији, реч је о томе да су два Антигонина брата, Етеокле и Поли
ник, погинула у борби, али један на страни Креонтове власти и тираније, а други бо
рећи се против ње. Због тога ће Креонт наредити да се онај први сахрани с државним
почастима, а други да остане несахрањен, уз претњу смртном казном за оног који би
се усудио да га сахрани. Антигона се оглушује о ту забрану, пошто она, као сестра, има
исту моралну дужност према оба брата, те то доводи до трагичног исхода по њу, али
такође и по Креонтову породицу.
11) В. Становчић, „Проблеми легитимности политичке власти”, op. cit. , стр. 72-3.

9)
10)
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би непослушност могли окарактерисати као засновану на правди,
па чак и на заштити „људских права” као њеном садржају, будући
да га је врховни бог Зевс казнио због човекољубља (он је, у намери
да спасе људски род од истребљења, тј. Зевсове „власти силнич
ке”, обичним људима – смртницима усадио наду и дао им ватру
украдену од бога Хефеста), наредивши да га окују и прикују уз
кавкаску стену.
Премда би настојање да се међу примерима из античког на
слеђа пронађе неки који би потпуније одговарао савременом пој
му грађанске непослушности, односно који би се више приближио
елементима оног данас доминантног концепта, могло изгледати
скроз нелогично и преамбициозно, ми ћемо овде такав ризик ипак
преузети. Желимо, заправо, указати на један случај из античке тра
диције који се не помиње тако често, а који, како се чини, можда
највише одговора оном што се актуелно назива грађанском непо
слушношћу. То је случај Атињанки у Лизистрати, које су дигле
ненасилну буну против својих мушкараца, заузевши при том Акро
пољ и ризницу, због противљења ратној политици државе.12) Ов
де већ можемо видети више елемената савременог концепта гра
ђанске непослушности: колективно, односно удружено деловање
грађана тј. грађанки које деле неко мишљење; ненасилност отпо
ра формалној политици; непослушност заснована на политичким
принципима; и јавност чина, укључујући и јавни апел.
Без обзира на сву ову разноврсност и богатство античке грчке
праксе ненасилног отпора властима и њиховим неправедним одлу
кама, о којој су писали, остављајући је тако нама у баштину, како
стари грчки мислиоци и историчари, тако и старо-грчки епски и
драмски писци, трагичари и лирски песници, она ће се, како смо
већ нагласили, почетком хришћанске ере угасити.

НЕПОСЛУШНОСТ НА ОСНОВУ ПРИГОВОРА САВЕСТИ
С настанком и развојем хришћанства дошло је до уобличавања
једног посебног концепта непослушности, а то је тзв. рано-хри
шћански концепт непослушности из разлога савести.13) Основ овог
12) Овај случај, поред осталих, убраја у прапримере грађанске непослушнусти Ивана Спа
сић, у: „Грађанска непослушност”, op. cit. , стр. 44.
13) А. Молнар посебно подвлачи да „у изворном хришћанству не постоји ни идеја пра
ва на отпор тиранији, ни концепција грађанске непослушности, већ једино могућност
непослушности из разлога савести” (према: А. Молнар, „Историјски развој грађанске
непослушности”, у: исти аутор, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађан
ска непослушност, op. cit. , поглавље XXIV, стр. 230).
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концепта и облика непослушности била су, дакле, она религијска
веровања и на њима заснован систем моралних вредности који су
проповедани у оквиру изворног хришћанства, које је пак као но
ва, јеретичка вера било прогањано под Римским царством, све до
времена Константина I који ју је, као први хришћански цар, подр
жао.14)
Свакако најбољи пример непослушности због разлога саве
сти из овог периода хришћанских почетака јесте случај страдања
Исуса Христа, који је због незаконитог проповедања ове вере сма
тран за подбунитеља и од стране римског намесништва, на челу са
Понтијем Пилатом, осуђен на смрт.15) И не само Исусово страда
ње, него уопште свесно прихватање мучеништва од стране првих
хришћана, због својих уверења, које су над њима вршиле римске
власти, илустративно је за овај облик рано-хришћанске непослу
шности.
У окриљу раног хришћанства и његовог принципијелно паци
фистичког учења, почео се развијати и један сасвим специфичан
облик непослушности из разлога савести, који ће се касније управо
највише мешати с грађанском непослушношћу. То је одбијање из
разлога савести тзв. војне обавезе под оружјем.16) Пацифизам раног
хришћанства заснивао се на веровању да живот представља најви
шу и свету вредност, сам божији дар, те да једино од Творца, који
га је људима и дао, може бити узет. Због тога су први хришћани,
сматрајући себе Христовом „децом мира” (Ориген), забрањивали
употребу оружја као нечега што може угрозити такав „свети” жи
вот, па су у складу с тим војници који су били примили хришћан
ство, морали да одбацују оружје и дезертирају из римске војске.
Но, с претварањем хришћанства у државну религију и, после
дично, његовом етатизацијом и милитаризацијом, доћи ће до уки
дања такве праксе војника-хришћана (када је Концил 314. године,
настојећи да то заустави, осудио дезертере из верских разлога).
14) Више о развоју хришћанства видети у: Милан Мишић (гл. ур.), Енциклопедија Брита
ника, Политика, Народна књига, Београд, 2005, одреднице: „Хришћанство”, књига 10,
стр. 110, и „Исус”, књига 3, стр. 175.
15) Као пример непослушности коју је због верских убеђења спроводио Исус Христ, неки
наводе онај моменат када он „из цркве истерује легалне трговце и преврће столове ме
њачима новца” (према: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, op. cit. , стр. 44).
16) Овај облик непослушности, његову историју кроз теорију и праксу, као и услове под
којима он ипак може представљати грађанску непослушност, веома детаљно и систе
матично разматра А. Молнар у тексту: „Одбијање војне обавезе под оружјем”, који
чини поглавље XVII, у: А. Молнар, Расправа о демократској уставној држави 4: Гра
ђанска непослушност, op. cit. , стр. 363-90.
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Добар пример тог новонасталог хришћанског ауторитаризма и ми
литаризма су Св. Августин (А. Augustinus) и, у каснијем периоду,
Мартин Лутер (М. Luther), посебно у првој фази његовог ствара
лаштва. Августин је сматрао да је дужност хришћана да се увек
покоравају световној власти, па чак иако би она кршила изворна,
између осталих и она пацифистичка, начела хришћанства, односно
тада, у случају рата, по његовом мишљењу, дужност покоравања
владару је још и јача. М. Лутер, пак, мада је заговарао право пода
ника да одбију војну службу ако би проценили, у складу с извесним
верским начелима, да је реч о неоправданом рату који води њихов
владар, оправдавајући хришћанском доктрином чињење највећих
могућих злочина и зверстава у рату, показује до којих опасних гра
ница је могао ићи хришћански верски фанатизам, упркос почет
ним пацифистичким светоназорима ове религије. О томе сведоче
његове застрашујуће речи да је „... хришћански израз љубави неу
страшиво придављивати, пљачкати и спаљивати непријатеље и на
сваки начин им причињавати штету, све док се не победе”.17)
Такву милитаризацију хришћанске вере нису, међутим, били
прихватили сви хришћани, тако да су неке њихове секте, као што
су, на пример, квекери и менонити, ипак остале доследне оним из
ворним пацифистичким ставовима, забрањујући својим верници
ма ношење и коришћење оружја. Управо, како каже Молнар, „од
тих традиција хришћанска религија ће доспети до организованог
пацифизма, који се јавио почетком XIX века у Америци и Великој
Британији”. 18)
У међувремену, у XVII веку, развиће се расправа, али сада на
новим основама, полазећи не од религијске, већ од рационално
стичке индивидуалне етике, о условима под којима је оправдано
одбијање војне обавезе под оружјем од стране грађана. То се, не
без разлога, дешава у Енглеској, где је друштво било у стању обе
леженом тек завршеним разорним грађанским ратом, с којим су
били „посуновраћени сви идеали херојства, религиозног радика
лизма и витештва”, и где је у таквим условима почело да се развија
модерно грађанско друштво, док је „војна обавеза грађана почела
17) Tе Лутерове речи су преузете из: Andreas Püttmann, Ziviler Ungehorsam und christlic
he Bürgerloyalität. Konfession und Staatsgesinnung in der Demokratie des Grundgesetzes,
Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1994, стр. 158; наведено према: А. Молнар, „Одбијање
војне обавезе под оружјем”, op. cit. , стр. 365.
18) Ibid.
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да се показује као проблем који захтева правну регулацију и тео
ријско промишљање”.19)
Питањем (не)оправданости наметања војне службе грађанима
од стране власти, најпре су се бавили тзв. левелери, припадници
једне партије основане у Енглеској за време Пуританске револуци
је, у свом Пучком споразуму (The Agreement of the People), односно
његовим различитим верзијама (из 1647. , 1648. и 1649. године), и
у дебати око тога с тзв. индепендентима. Иако су у први мах (у I и
II Пучком споразуму) левелери били против било каквог принудног
наметања војне службе грађанима, против њихове воље (дакле, за
принцип добровољности у прихватању и обављању војне службе),
касније је, као плод компромиса са индепендентима, такво реше
ње делимично измењено, прихватањем могућности да се грађани
ипак принуде на војну службу када је то потребно, као у случају
непосредне одбране државе и заштите мира. То значи, према Мол
нару, да није тачна она тврдња, какву износи Јозеф Попер-Линкеус
(Josef Popper-Lynkeus), да је Томас Хобс (Thomas Hobbes) био први
који је формулисао захтев да војна служба буде успостављена на
принципу добровољности. Поред тога, Хобс је, бранећи право на
одбијање војне службе под оружјем и право на дезертирање, имао
на уму нешто сасвим друго, а не принцип добровољности.
Хобс је, наиме, у складу са својим двоструким, реалистичкопацифистичким приступом међународним односима (који је био
условљен ондашњим друштвено-политичким условима) и својом
општом теоријом друштва и државе, развио једну доста збуњујућу
или, Молнаровим речима казано, веома „софистицирану” концеп
цију права на одбијање војне службе и права на дезертирање. Ова
концепција је у суштини заснована на Хобсовом прављењу разлике
између две врсте рата (сталешко-витешких и народно-одбрамбе
них ратова), које производе сасвим различит садржај војне обаве
зе, као и на његовој дистинкцији између кукавичлука и страха.20)
19) Ibid. , стр. 376; 380.
20) Молнар ову Хобсову концепцију војне обавезе сврстава у теорије које припадају „стра
шљивом дискурсу” у конституис ању друштва, тако што основ модерног грађанског
друштва виде у природном страху грађана за сигурност свог живота и имовине. Насу
прот њима стоје оне теорије које припадају „јуначком дискурсу”, постављајући јуна
штво и врлину храбрости међу врховне, па и конститутивне вредности друштва; и то
без обзира да ли је реч о „елитистичком јуначком дискурсу”, где се врлина храбрости
третира у традиционалном, сталешком смислу (као врлина чији је носилац један по
себан сталеж – ратнички сталеж, као део племићког сталежа), или о „егалитарном ју
начком дискурсу”, где се ова врлина третира у нововековном егалитаристичком смислу
(храброст као општи узвишени идеал и као универзална способност којом су обдарени
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Гајећи реалистичко уверење да су сукоби између држава вечити
и нужни, али истовремено задржавајући пацифистичку вредносну
оријентацију, изражену у ставу да су људи првенствено заинтере
совани за своју сигурност (сигурност свог живота и имовине) и
да услед страха од рата у природном стању који би угрозио ову
сигурност управо и улазе у грађанско друштво, он је имао у виду
могућност истовременог постојања стања рата (између суверена) и
стања мира (унутар самог грађанског друштва); јер у мирнодопско
друштвено и државно стање улазе само грађани, док суверен остаје
у природном стању, тј. ратном стању са суверенима других држава.
Хобс је могао да развије такво, на изглед противречно гледиште,
јер је рат третирао као „вандруштвено стање”, као делатност која је
„ван домашаја грађана” и која не може бити политички циљ, него
само „приватни посао суверена и његове плаћеничке војске”, све
док су грађанско друштво и његов конститутивни основ (страх за
сопствени живот и имовину, и жеља за сигурношћу) неугрожени.21)
Стога је сматрао да у таквим ситуацијама, када владари са својим
плаћеницима воде сталешко-витешке ратове за сопствене циљеве
и интересе, грађани задржавају природно право на кукавичлук, од
носно да они тада не могу бити натерани на војну службу, јер је
могу одбити, као што могу и дезертирати, позивајући се на своју
страшљиву природу и жељу за миром и сигурношћу, због чега су
уосталом и формирали грађанско друштво. То једино, по њему, не
важи за плаћенике, то јест професионалне војнике и добровољце,
пошто су се они таквим својим избором одрекли изговора „стра
шљиве природе” и, самим тим, обавезни су не само да се одазову
позиву за војну службу, него немају право ни на дезертирање из
војске или борбе. С друге стране, ако дође до угрожености самог
грађанског друштва, онда „сваки грађанин мора, управо из рацио
нално заснованог страха за свој живот и имовину, сузбити у себи
инстинктивни кукавичлук (који покреће дезертирање) и прихвати
ти борбу за одбрану принципа грађанског друштва... против сваког
ко га угрожава, било да је у питању страни непријатељ, било да је у
сви нормални појединци, за разлику од страха и кукавичлука, који су само облици
индивидуалне и социјалне патологије). Социјална филозофија Т. Хобса представљала
је, заправо, преокрет од „јуначког” ка „страшљивом” дискурсу, односно одсликавала
је такав преокрет у пракси новонасталог модерног друштва. Мада је, по Молнаровом
уверењу, данас опет на снази, додуше нешто измењен, „јуначки дискурс”, будући да се
и савремено друштво схвата као „друштво јунака”, састављено како од „јунака патрио
тизма”, тако и од модерних „јунака пацифизма”.
21) Све наведено према: А. Молнар, „Одбијање војне обавезе под оружјем”, op. cit. , стр.
378.
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питању сам суверен”.22) Ситуација коју овде Хобс има у виду јесте
она у којој се грађанско друштво суочава са народно-одбрамбеним
ратом, али уједно то је и оно место код овог теоретичара где он
оставља могућност за право на отпор тиранији.
С развојем демократских уставних држава дошло је и до ре
витализовања старог начела античке грчке демократије – да по
седовање грађанских и политичких права подразумева и одређене
грађанске дужности, тако да се „на захтев за опште право гласа
одмах одговорило захтевом за општу војну обавезу”.23) Такође, оп
шта војна обавеза је била део концепта националне одбране који је
развијен као резултат настанка националних држава и уопште јача
ња национализама. Стога је у XIX веку општа војна обавеза била
уобичајена пракса у већини земаља, изузев у случају Сједињених
Америчких Држава и Велике Британије, у којима је војна служба
била добровољна све до Првог светског рата.
У таквој општој клими овог времена, појавиће се један „дослед
ни пацифиста каквих готово да нема у читавој историји идеја”.24)
Реч је, наравно, о писцу Рата и мира – грофу Лаву Николајевичу
Толстоју. Он ће се, у складу са својим учењем о тзв. универзалном
хришћанском анархизму25), нарочито залагати за одбијање војне
обавезе на основу моралног интегритета људи. Толстој је, наиме,
сматрао да је сваки човек, а посебно ако је хришћанске вере, дужан
да се покорава великој и општепознатој религијској „истини”, то
јест моралној заповести да се ближњи не сме убити, док послу
шност законима своје државе дугује само уколико су они компати
билни са овом заповешћу. Он је, дефинитивно, имао инспирацију у
пацифизму оног раног хришћанства, али је хришћанство третирао
као скуп моралних сазнања до којих сви људи, без обзира на њи
хову верску, националну, расну и социјалну припадност, могу доћи
на основу своје интуиције и буђењем својих осећања26); те, због
тога, православној цркви и руском народу није придавао никакву
Ibid. , стр. 384.
Ibid. , стр. 363.
Наведено према: Драган Р. Симић, Поредак света, Завод за уџбенике и наставна сред
ства, Београд, 1999, стр. 108.
25) О Толстојевој концепцији универзалног христијанизованог анархизма, видети: Вла
димир Милановић, „Христијанизирани анархизам у Толстојевом осећању правде”, у:
Милош Кнежевић (ур.), О правди и правичности, ДКСГ, Београд, 1995, стр. 262 и даље.
26) Фредерик Коплстон (Frederick Copleston) је устврдио да је Толстој хришћанство
схватао као „интуитивно морално знање” (видети: Ф. Коплстон, Филозофија у Русији,
БИГЗ, Београд, 1992, стр. 187-205; такође и: Драган Р. Симић, Поредак света, op. cit.
, стр. 107).

22)
23)
24)
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нарочиту улогу у успостављању универзалног поретка христија
низованог (похришћањеног) анархизма, који је сматрао пожељним
циљем опште-друштвеног кретања. По њему, такав поредак, који
захтева корените друштвене промене, не може да буде резултат де
ловања друштвених установа и организација, па ни цркве, као ни
државе и њених институција које је, пак, видео само као установе
силе и принуде, већ искључиво резултат деловања морално прео
браћених појединаца, односно свих људи на свету који би се надах
нули свеопштом љубављу – љубављу према сваком живом бићу и
човечанству у целини, и пружили ненасилни отпор злу које, путем
својеврсне „масовне хипнозе” над грађанима, настоје да спроведу
„ 'страни и неморални људи’ на власти у свим државама света”.27)
Толстојеву идеју о моралном преобраћању људи као предуслову
друштвених промена, делимично засновану на пионирском учењу
о грађанској непослушности Х. Д. Тороа (Henry David Thoreau),
преузеће Ганди (Mahatma Gandhi). Уосталом, овај по својој поли
тичкој борби и учењу широм света познат Индијац, преузеће од
Толстоја и саму идеју ненасилне политичке борбе. Из тог разлога
би требало сматрати, како то уочава Драган Симић, „да је Толстој,
а не Ганди, први велики филозоф ненасиља” 28).
Оно што пада у очи јесте то да је овакав Толстојев пацифистич
ки анархизам супротстављен оном хобсовском анархизму природ
ног стања, кога карактерише рат свију против свих, и да заправо
инклинира ка русоовском анархизну првобитног, преддруштвеног
стања, који се заснива на једном ванредном антрополошком оп
тимизму, утемељеном на уверењу да се људска природа, у својој
првобитности и тиме суштини, одликује добротом, али да ју је мо
дерна цивилизација покварила.
Имајући у виду страх код људи од државне казне, Толстој је
адресатима свог апела за одбијање војне обавезе сматрао пре свега
људе с јаком личношћу која се одликује снажним интелектуалним
и моралним интегритетом. Мислио је да би такво поступање ових
узоритих појединаца допринело ширењу пацифистичке оријента
ције код других, и тиме их охрабрило и подстакло да и они изабе
ру, уместо одазивања војној обавези, њено одбијање, упркос свим
правним последицама тог чина. А појединцима који би се, при до
ношењу такве одлуке, нашли у дилеми, саветовао је да се руководе
27)

Цитирани делови Толстоја према: А. Молнар, „Одбијање војне обавезе под оружјем”,
op. cit. , стр. 366.
28) Драган Р. Симић, Поредак света, op. cit. , стр. 108.
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рационалним размишљањем шта од те две опције представља ма
ње зло. Рационалност би им, по њему, недвосмислено налагала да
је одбијање војне обавезе мање зло; јер, оно претпоставља држав
ну казну у виду затвора (или, у то време још раширеног, прогона),
док војна служба, поред тога што такође носи могућност затвора
(на пример, у случају кажњавања због кршења војне дисциплине)
и што је због своје природе и великог ограничавања људске слобо
де већ сама по себи својеврсни затвор, она доноси и такве могућ
ности као што су: понижавање од надређених, рањавање и смрт.
Поред тога, Толстој је указивао и на то да би масовност праксе
одбијања војне обавезе онемогућила спровођење државних казни
према њеним практикантима.
Међутим, и поред неких скромних покушаја почетком XX ве
ка да се промовише и протури идеја организовања алтернативне
војне службе, без оружја, за оне којима религиозни разлози нала
жу забрану његовог ношења и употребе (на пример, предлог опата
Алегреа /Allégret/, поднет XII међународном мировном конгресу iz
1903. године, који је овај одбио и да размотри; док ће се мировни
покрет наредних година и изричито ограђивати од сличних кампа
ња), у пракси ће тек Први светски рат и његове разорне последице
донети помаке у легализовању, под одређеним условима, права на
одбијање војне обавезе под оружјем. Најпре је, за време овог рата,
у Великој Британији и Сједињеним Државама, земљама у којима је
општа војна обавеза уведена тек с њиховим уласком у тај рат, отво
рена јавна расправа око „приговора савести” као основа за осло
бађање од војне службе под оружјем. То је довело до тога да је,
коначно, у обема овим земљама, под притиском јавности, признато
законско право на одбијање из разлога савести оружане војне оба
везе, с тим што је у Великој Британији тумачење самог „приговора
савести” било либералније, односно законски услови за ослобађа
ње по том основу нису били тако ригидни као они у САД.29)
29)

У В. Британији је Законом о војној служби, који је донет маја 1916. године, свим Бри
танцима који би се позвали на приговор савести, без обзира на то да ли је он засно
ван на верским или неким другим уверењима, признато право на ослобађање од војне
обавезе под оружјем, при чему им је омогућено алтернативно извршење ове обавезе у
војним неборбеним службама или, пак, у оним цивилним од националног значаја. За
разлику од тако либералног британског законског решења, у САД се право на ослоба
ђање од војне обавезе под оружјем из разлога савести, на основу Закона о селективној
служби из априла 1917. године, односило само на оне који су припадали, и то још пре
рата, некој верској секти изричито пацифистичке оријентације, као што су нпр. квекери
и менонити (о томе видети: А. Молнар, „Одбијање војне обавезе под оружјем”, op. cit.
, стр. 368).
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Ову пионирску праксу англосаксонских земаља врло брзо су
почеле да следе скандинавске земље (Данска, Шведска и Норве
шка), које су такође, у периоду од 1917. до 1925. године, донеле
своје законе који су предвиђали алтернативно, без оружја, служење
војне обавезе, и то најпре за црквена, а касније и за сва остала лица
као „следбенике савести” или „приговараче савести” (Conscientio
us Objectors). Иначе је у међуратном периоду (између два светска
рата) дошло до знатног ширења пацифистичке свести, па тиме и
делатности, како на националном тако и на међународном плану, у
прилог обезбеђивања законског права на одбијање војне службе са
оружјем због приговора савести (идеја је била подржана од стра
не низа међународних конгреса радника различитих струка и њи
хових синдиката; затим, од стране новоосноване Интернационале
противника рата – War Resisters International, која је настојала да
рашири свест о потреби одбијања не само употребе оружја, него и
учешћа у његовој производњи и дистрибуцији, и уопште учешћа у
било каквим припремама за рат и оружане сукобе; такође, сада већ
подршка није изостала ни од стране мировног покрета, тј. светских
и национ
 алних мировних конгреса).
У то време, појавиће се и једна, по својим последицама за да
нашње схватање права на одбијање војне обавезе под оружјем, ве
ома значајна разрада критике пацифизма, коју је дао Ернст Јингер
(Ernst Jünger), кога Молнар сврстава међу представнике „јуначког
дискурса” из редова немачких „националистичких револуционара
из 1914”. Он је направио разлику између два облика пацифизма: с
једне стране, кукавичког, у основи хобсовског пацифизма који је
заснован на страху од рата услед егоизма или материјалне користи
и чији би практиканти, дакле, били некакви „страшљиви пацифи
сти”, и с друге, пацифизма који је заснован на савести, односно
одређеним идејама, мировним принципима и општечовечанским
уверењима, чији се заговорници као „јуначки пацифисти” храбро
боре за њихово остварење и којима због тога треба указати пошто
вање. Молнар показује да је ова Јингерова логика заправо она „ло
гика која и данас постоји, уз неке друге елементе пацифистичке
реторике, у позадини основног права на одбијање војне обавезе
под оружјем, изведеног из основног права на слободу савести”.30)
30)

Ibid. , стр. 386. Јингеров рад у којем је он изнео ове своје ставове, које анализира Мол
нар, носи назив: „Борба као унутрашњи доживљај”(„Der Kampf als inneres Erlebnis”, у:
Werke, књ. 5, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1958).
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Но, иако су постојали покушаји у САД још у XVIII веку да се,
кроз амандмане, ово право укључи у њихов Устав (а иницијатор
тог безуспешног подухвата је био Медисон /Madison/), одбијање
војне обавезе под оружјем на основу приговора савести стекло је
овакав статус основног права човека или, другим речима, увршће
но је у каталог основних људских права тек након нових ратних
ужаса које је донео Други светски рат, и то управо први пут у Не
мачкој, у њеном Уставу (тзв. Основном закону) из 1949. године, да
би касније такво или слично решење било прихваћено у уставима
огромне већине европских земаља.31) По мишљењу Молнара, ме
ђутим, прихватањем и уставним дефинисањем искључиво „приго
вора савести” као ваљаног основа за ослобађање од војне обавезе
са оружјем, у савременим друштвима је ревитализован „јуначки
дискурс”, којим се - као и код Јингера раније - једино оним „јунач
ким пацифистима” одаје признање, у смислу да једино они могу
бити озбиљно третирани од стране војних органа власти и сматра
ни достојним признања права на ослобађање од обавезе оружаног
служења војске, док се они други „пацифисти”, који се позивају
на страх, сматрају обичним кукавицама, недостојним поштовања и
права. У томе Молнар види извор заблуда везаних за модерна гра
ђанска друштва, јер се она и даље схватају као нека „друштва ју
нака”, иако су то заправо „друштва у којима не само да је јунаштво
изузетак, него се избегавају (ратне) ситуације у којима до изражаја
долази јунаштво”; а што значи да су „њихови чланови махом кука
вице или, у најбољем случају, људи који из страха желе да избегну
сваку (ратну) ситуацију у којој би дошли у дилему да ли да буду ку
кавице или јунаци”.32) Управо из тог разлога се овај аутор и снажно
залаже за такво редефинисање основног права на одбијање војне
службе под оружјем које би, поред осталог што он предлаже, а у
шта овде не можемо улазити због ограничености простора и теме,
укључило, уз савест и пацифистичка уверења, и страх као легалан
основ за ослобађање од извршења војне обавезе на такав начин.
31)

Члан 4, став 3 Основног закона Немачке из 1949. године, којим је регулисано ово
основно право човека, као својеврсна разрада једног другог основног права – права на
слободу савести, гласи: „Нико се не може натерати против своје савести на војну оба
везу под оружјем. Појединости се регулишу савезним законом” (наведено према: А.
Молнар, „Одбијање војне обавезе под оружјем”, op. cit. , str. 369). Ваљало би такође ре
ћи, како то наглашава и Молнар, да се западнонемачки уставотворци, при уношењу ове
одредбе у Устав, нису руководили само апстрактним пацифистичким мотивима, него и
једним сасвим конкретним и изразито прагматичним циљем – да се предупреди могућ
ност да Немци из окупационе зоне у рукама западних земаља, у неком потенцијалном
рату између два блока, буду мобилисани и послати да се боре против припадника своје
етничке групе, Немаца из совјетске окупационе зоне.
32) Ibid. , стр. 374.
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Имајући у виду могућност и оваквог облика одбијања оружа
не војне обавезе, као својеврсне непослушности из разлога страха,
он утврђује такође и то када одбијање ове обавезе прелази у акт
грађанске непослушности. Наиме, ако се одбијање војне обавезе
под оружјем врши с позивањем на разлог савести, то се никако
не би могло сматрати грађанском непослушношћу, јер се ова, по
његовом мишљењу, спроводи с позивањем, не на савест, већ ис
кључиво на правду; а посебно ако то одбијање због приговора са
вести представља уставно и законско право, јер онда уистину и
нема кршења правне норме, па тиме ни непослушности у правом
смислу. Ако би се, међутим, одбијање војне обавезе под оружјем,
па чак и дезертирање (а он се, иначе, залаже и за успостављање по
зитивног права на дезертирање под одређеним условима), вршило
с позивањем на страх, односно на основно право на живот (које је,
по њему, пре везано за рационално и на грађанском етосу заснован
страх, него за савест), то би могло да значи тежњу за остваривањем
правде и, пошто излази из уставног и законског оквира основног
права на одбијање војне обавезе под оружјем из разлога савести,
повлачило би државну казну, а тиме би могло представљати гра
ђанску непослушност. То посебно важи за случај где би намера и
била да се изазове таква реакција органа власти у виду изрицања
законске казне; онда би то био, како сматра Молнар, сасвим изве
сно један облик грађанске непослушности, баш као и сваки други
облик спровођења ове непослушности.
Молнар иначе инсистира, попут Ролса и Драјера, на разликова
њу између приговора савести генерално (не само у случају одбија
ња војне службе под оружјем) и грађанске непослушности. За њега
грађанска непослушност може бити заснована само на правди, и то
на правди чији садржај чине, како је то Драјер први формулисао,
основна права човека; док су питања савести, која представљају
субјективистичке категорије, искључена као основ грађанске непо
слушности, пошто би то имало опасне импликације у спровођењу
ове праксе, односно водило би крајњем субјективизму како у опре
дељењу за непослушност тј. кршење законских норми и одбијање
законских обавеза, тако и у њеном оправдању. То значи да би се, у
таквој ситуац
 ији, тек по одлуци надлежног суда (о оправданости
или неоправданости конкретног случаја кршења закона из разлога
савести) знало да ли је предузети акт и реално тј. објективно, без
обзира на субјективну перцепцију, акт грађанске непослушности,
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или је, пак, реч само о обичном прекршају или кривичном делу.
Због тога Молнар и критикује Дворкинову (Ronald Dworkin) теори
ју која полази од могућности постојања више врста грађанске не
послушности, при чему се непослушност заснована на моралном
интегритету тј. савести третира као једна од тих посебних врста
грађанске непослушности, односно само као један од три посто
јећа и легитимна облика грађанске непослушности (поред тог об
лика, Дворкин разликује и грађанску непослушност засновану на
правди, као и грађанску непослушност која почива на политици).
Молнар, међутим, признаје да та разлика између приговора са
вести и грађанске непослушности није увек јасна, те да некад није
лако утврдити да ли се ради о једном или другом облику непослу
шности. Стога, као метод који би нам олакшао процену о чему се
ради у одређеном конкретном случају, он предлаже да се првен
ствено пође од тога ко спроводи непослушност, уз коришћење и
додатног критеријума јавности: за разлику од непослушности из
разлога савести која је увек индивидуални чин, грађанска непо
слушност је углавном колективни чин који спроводи група људи,
а појединци само изузетно, па чак и тада мора постојати апел јав
ности, којег пак код приговора савести, као приватног (не-јавног)
чина, нема.33) И Ралф Драјер, такође, подвлачи ово последње, изри
чито искључујући могућност да се одбијање или кршење законске
обавезе из разлога савести третира као грађанска непослушност,
због њиховог приватног карактера који је у супротности са јавном
природом грађанске непослушности.34)
Обојица ових аутора овде следе Ролса, који је први извео ја
сно разграничење између тих облика непослушности, заснивајући
своју дистинкцију на две значајне тачке. Прва дистинктивна тачка
је идентична оном што ће касније потенцирати и Драјер, као та
кође и Молнар, а односи се на то да приговор савести, за разлику
од грађанске непослушности, нема облик јавног апела на осећање
за правду код већине у друштву, што значи да он не подразумева
поруку упућену јавности, којом би се позивало на јавни концепт
33) О Молнаровим критеријумима разликовања грађанске непослушности и непослушно
сти због приговора савести, видети: А. Молнар, „Грађанска непослушност заснована
на правди”, у: А. Молнар, Расправа о демократској уставној држави 4: Грађанска
непослушност, op. cit. , поглавље XXVI, стр. 329-30, фн. 11.
34) Ralf Dreier, „Widerstandsrecht im Rechtsstaat? Bemerkungen zum zivilen Ungehorsam”, у:
Recht – Staat – Vernunft: Studien zur Rechtstheorie 2, Suhkamp, Frankfurt am Main, 1991,
стр. 64; наведено према: А. Молнар, „Историјски развој грађанске непослушности”,
op. cit. , стр. 261.
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правде. Мада чин непослушности због приговора савести не мора
бити тајан, он ипак никада није, као што је то грађанска непослу
шност, јаван у правом смислу, што подразумева, горе поменуто,
обраћање јавности. Насупрот грађанским непослушницима, онај
који практикује приговор савести првенствено жели да избегне,
или пак само да одбије (Ролс ту, како ћемо одмах видети, прави
разлику), примену неког закона или одлуке, укључујући и избе
гавање пратећих правних последица, тј. законских санкција које
изискује сам тај чин непослушности, и то без намере да промени
дотични закон, одлуку или политику власти, или бар без очекива
ња да ће то постићи. С друге стране, Ролс каже да колико год човек
желео да прикрије у неким случајевима свој чин непослушности
из разлога савести, он је вероватно ипак познат властима, јер је реч
о мање или више непосредној управној или судској наредби, која
је углавном и насловљена на дотично непослушно лице, па је са
мим тим прикривање непослушности немогуће. Тада се, по Ролсу,
заправо ради о одбијању (извршења обавезе) на основу пригово
ра савести (као, на пример, у Тороовом случају одбијања да пла
ти порез), док у случају стварне тј. успешне прикривености чина
непослушности из разлога савести (за шта Ролс као пример узима
прикривено кршење Закона о одбеглим робовима у САД), може се
говорити о избегавању неке обавезена основу приговора савести,
и тада се обично избегава примена неког закона, или се у тајности
ради против њега, што не може бити случај с неком непосредном
одлуком.
Друга кључна тачка Ролсовог разграничења између грађанске
непослушности и приговора савести односи се на основе ових об
лика непослушности: док се грађанска непослушност заснива ис
кључиво на разлозима правде, с тим што је садржај правде, како
је дефинише Ролс, шири него код Драјера и Молнара, и обухвата
уставне политичке принципе, непослушност из разлога савести
заснива се, како и само њено име казује, на принципима личног
морала, принципима верске доктрине и другим сличним начелима
која не потичу из устава, већ из неких приватних убеђења. Овај те
оретичар, додуше, прихвата могућност поклапања, у неким случа
јевима, таквих начела савести с политичким принципима правде,
те закључује да непослушност из разлога савести може, али не мо
ра, садржати апеловање на правду.35) Ролсу је јасно да раздвајање
35) О Ролсовом разликовању грађанске непослушности и приговора савести видети: Џон
Ролс, Теорија правде, Службени лист СРЈ, Београд, ЦИД, Подгорица, 1998, стр. 332;

- 19 -

Александра Мировић

ГРАЂАНСКА НЕПОСЛУШНОСТ И ПРИГОВОР ...

ових облика непослушности води ка знатном сужавању опсега гра
ђанске непослушности, захтевајући њену доста ужу дефиницију у
односу на ону традиционалну са ширим смислом, карактеристич
ну за Х. Д. Тороа, а може се чак рећи да ју је он и формулисао, која
у грађанску непослушност укључује и „непоштовање закона због
приговора савести, бар када оно није прикривено и не обухвата ко
ришћење силе”.36)
Оваквом схватању, које подразумева дистинкцију између гра
ђанске непослушности и приговора савести, придружиће се касни
је и Хана Арент, која није у први мах делила то мишљење. Она је
најпре грађанску непослушност схватала у оном ширем, традици
оналном смислу, којим се ова заправо изједначавала с приговором
савести као индивидуалним чином, и као такву је разликовала од
„конфронтације” која је, у овој интерпретацији, укључивала груп
но деловање („делање са другима”). Када је, пак, прихватила по
стојање дистинкције између грађанске непослушности и пригово
ра савести, она је задржала исти критеријум разликовања – групно
делање, заједничко мишљење / индивидуално делање, приватно
мишљење, али је он сада био у функцији демаркације између ова
два облика непослушности: „Грађански непослушник (civil disobe
dient) приклања се заједничком мишљењу једне групе и дела као
њен члан, док приговарач савести (conscientious objector) остаје
усамљен у свом личном ставу”.37) Видели смо да баш ове дистинк
тивне чиниоце, уз још неке додатне, посебно наглашава Молнар.
Ова дистиктивна обележја грађанске непослушности, на који
ма поменути аутори толико инсистирају, далеко су, међутим, од то
га да буду неспорна. Оно што једино јесте неспорно и што већина
теоретичара, ма колико се трудили да прецизно и уско дефинишу
грађанску непослушност, на крају мора да призна, то је, како Ха
бермас добро уочава, недостатак једнозначности овог појма. Упра
во та двозначност тј. вишезначност, која је инхерентна концепту и
пракси грађанске непослушности, и чини да њено утврђивање и
вредновање буде веома отежано.
335-7; такође и: А. Молнар, „Историјски развој грађанске непослушности”, op. cit. ,
стр. 260; као и: Ивана Спасић, „Грађанска непослушност”, op. cit. , стр. 59-60.
36) Џон Ролс, Теорија правде, op. cit. , стр. 335.
37) Свој првобитни став ауторка је изнела у чланку „Discussion”, у: Alexander Klein (ur.),
Dissent, Power, Confrontation, McGraw-Hill Book Company, New York, 1971, стр. 25 (на
ведено према: А. Молнар, „Историјски развој грађанске непослушности”, op. cit. , стр.
261); а потоњи, изражен у цитату, је из њеног текста „Civil disobedience”, у: H. Arendt,
Crises of the Republic, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1972, стр. 87 (такође и код
Молнара, у: „Историјски развој грађанске непослушности”, op. cit. , стр. 261).
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Резиме
Пракса одупирања успостављеној политичкој власти и њеним
одлукама, политикама или законима јесте веома стара пракса која
своје корене има још у античкој историји. Због тога се сматра да
модеран концепт и пракса грађанске непослушности имају своје
претходнице у извесним историјским облицима „непослушности”,
у које се убрајају: античке концепције „грађанске непослушности”;
рано-хришћанска традиција непослушности на основу приговора
савести; и право на отпор тиранији. Иако је реч о, на први поглед,
сродним концептима, они су ипак суштински различити. У теори
ји посебно нема сагласности по питању права на отпор тиранији
као историјском облику грађанске непослушности, јер постоје и
таква мишљења по којима ови облици отказивања послушности и
одупирања властима тј. њеним наређењима или забранама, немају
ништа заједничко. Ту се има у виду пре свега различитост њихових
историја, као и различитост друштвено-политичких услова који су
потребни да се стекну како би могло бити предузето њихово леги
тимно спровођење, а који иначе подразумевају и посве различита
средства политичке борбе (оружани отпор у случају права на отпор
тиранији и ненасилни отпор у случају грађанске непослушности).
Стога је у овом раду пажња фокусирана на поменута друга два
историјска облика која су претходила развоју модерног концепта
грађанске непослушности.
Античке концепције, које су такође подразумевале непослу
шност засновану на разлозима правде, као и доминантне савремене
концепције, биле су управо главна инспирација модерном, новове
ковном развоју идеје грађанске непослушности. Оне су, међутим,
биле веома кратког даха, пошто су већ су у рано-хришћанској ери
биле потиснуте у корист непослушности засноване на разлозима
савести. Но, у средњем веку оба ова облика непослушности ће се
утопити у право на отпор тиранији. Идеја приговора савести ипак
ће касније бити обновљена, а почевши од прве половине XX века,
један његов вид – одбијање војне обавезе под оружјем из разлога
савести, чак ће бити и правно позитивиран кроз његово признавање
као законског права, да би потом стекло и статус једног од основ
них права човека. Иако, због свог легализовања, не представља
више својеврсни облик непослушности, одбијање оружане војне
обавезе с позивањем на приговор савести ће, као посебни правни
институт и пракса спровођења једног од основних права човека,
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наставати и данас да егзистира. Одбијање ове обавезе, међутим,
ипак може да поприми облик грађанске непослушности, уколико
за свој основ не би имало позивање на савест, већ позивање на
страх и основно право на живот. Могућности ових других облика
непослушности (или евентуалне могућности у случају отпора ти
ранији) данас постоје упоредо с грађанском непослушношћу као
једним типично модерним обликом непослушности, то јест кон
цептом sui generis. Грађанска непослушност, иако делимично ба
штини ове традиције које су јој временски претходиле, ипак својим
концептуалним условима и елементима, као основама свог оправ
дања излази из њихових оквира.
Разлика између непослушности на основу савести и грађан
ске непослушности је изразито савремена дистинкција, својствена
тек правној и политичкој теорији из друге половине XX века. Та
да ће се заправо развити онај данас доминантни концепт грађан
ске непослушности, који полази од једног доста уског и ригидног
одређења овог појма, према коме, уз још неке друге услове, само
принцип правде може да фигурира као основ тог облика непослу
шности, а не и субјективистички принципи савести, који су раније,
у традиционалном и ширем појму грађанске непослушности, били
третирани као њен легитиман темељ. Но, упркос тим настојањима
да се прецизно и јасно дефинише грађанска непослушност и кри
теријуми њене дистинкције у односу на приговор савести, када је
реч о конкретним случајевима у пракси, није увек лако утврдити да
ли се ради о једном или другом облику непослушности. На основу
тога, али и целокупне изложене анализе, можемо закључити да је,
заправо, једино неспорно обележје грађанске непослушности, ње
на изузетна сложеност и вишезначност, које и отежавају утврђива
ње и вредновање овог средства политичке борбе.
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1. ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ИСТРАЖИВАЊА
1. Немали је број аутора који су социологију, између осталог,
дефинисали и као науку друштвене кризе.1) Имајући у виду раз
лог и сврху настанка ове релативно младе науке, ови аутори полазе
од чињенице да унутар свих друштвених односа вребају базичне
супростављености,2) које пре или касније прерастају у различи
те облике друштвених сукоба: од надметања и ривалстава, преко
побуна, до револуција и промена поредака.3) Стога би задатак со
циологије, као науке, био да понуди критички осврт на постојеће
односе у друштву у коме су друштвени сукоби његови неспорнo
саставни чиниоци, али и да понуди извесна решења која би ове
сукобе надвладала и омогућила опстанак поретка, и толико неоп
ходну друштвену стабилност.
2. По питању друштвених сукоба у социологији су се у основи
искристалисала два опречна теоријска става. Критичка али и си
стемска социолошка теорија са различитих ће позиција вредновати
улогу, домашаје и значај друштвених сукоба.
Критичко преиспитивање је предводила марксистичка научна
мисао која је друштвене сукобе сагледавала као неизбежну појаву
у друштву које је само по себи устројено на неравноправним и не
праведним основама. Код Маркса и његових следбеника јавља се
идеја о томе да су друштвени сукоби основ друштвене и системске
динамике друштава, која неумитно пролазе развојне фазе од робо
власничког поретка ка бескласном друштву комунитарних зајед
ница.4) Друштвени сукоби, који су овде доживљени као својеврсно
чедо прародитељског греха својинске неравноправности, омогућа
1)

2)

3)

4)

„Društvena kriza tako postaje ne samo najvažniji instrument za razumevanje suštine socio
logije, i tumač njene istorije već, kada se podrobnije ona analizira, vidi se da je bitan sastojak
nauke o društvu bez koje ova nauka i ne postoji!” (V. Milić: Sociologija – nauka društvene
krize, Pravni fakultet, Beograd, 1997, str. 9)
“Фактор конфликтности изначально заложен внутри социальной структуры, которой
свойствены неизбежные противоречия, обусловенные дифференциац
 ией положениа
индивидов, социальных классов в общественной иерархии.” (С. В. Пронин, А. А. Да
выдов, Л. Я. Машезерская и др: Социальные конфликты в современном обществе, На
ука, Москва, 1993, стр. 29)
“Sukobi u društvu rešavaju se na različite načine koji predstavljaju nova stanja: pobedama,
prilagođavanjima, ustupcima, cepanjima celina na više novih celina, stvaranjem kvalitativno
novih celina i dr.” (S. Flere: “Društveni sukob”, Sociološki leksikon, Savremena administra
cija, Beograd, 1982, str. 133)
О значају друштвених сукоба у марксистичкој социолошкој мисли видети детаљније
у нпр: P. Peachey.“Building peacein civil society”, Cultural Heriegage and Contemporary
Change Series I – Cultures and Values – Cultural heritage and contemporary change, No.
34, CRVP, 2006, p.31: “Marxism is the most comprehensive and fully developed conflict
theory.
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вају друштвену промену, збацивање превазиђеног поретка, и тако
омогућавају успон ка вишој цивилизацијској лествици друштве
них односа.5) Марксисти ће управо у раздвојености власништва
над средствима за производњу од голог рада запослених видети
основни узрок не само друштвених подела, класних незадовољ
става, већ и друштвених сукоба.6) Ови сукоби, у зависности од ин
тензитета, варирају од израженог јавног неслагања, преко побуна
до револуција.7) Излаз из ове, онтолошки постављене, “друштвене
грешке” марксизам је пронашао у потреби за есхатолошким реша
вањем проблема који из капитализма као завршне фазе сурове екс
плоатације власника у процесима производње над радном снагом
запослених, прелази у завршну фазу социјализма, као претпослед
њу етапу ка бескласном друштву комунизма, у коме ће све против
речности друштвених сукоба за навек престати.8)
Други став заступају различите системске теорије: позитиви
ста, органициста и функционалиста. Почев од помало наивне кон
товске представе света, преко Диркемовог органског приступа,9)
до танано изграђених институционалних форми функционалиста
(Парсонса или нпр. Мертона), друштвени сукоби се из ове социо
If a common denominator with reference to violence isto be sought among the many, sometimes
conflicting sociological theories now prevailing, it will most likely be found in reference
to the structural genesis of conflict. Inequities in the distribution of wealth and privilege in
society are regarded widely among socialscientists inevitablyas sources of conflict.”
5)
“... Marks piše: (...) “Na određenom stepenu svog razvoja materjalne proizvodne snage
društva dolaze u protivrečnost s postojećim odnosima proizvodnje... Iz obilka razvoja tih
proizvodnih snaga ti se odnosi pretvaraju u njihove okove. Tada nastupa epoha društvene
revolucije. S promenom ekonomske osnove vrši se, sporije ili brže, i prevrat celokupne
nadogradnje.” (S. Flere: “Društveni sukob”, Sociološki leksikon, str.133)
6)
E. Wright: “Class Boundaries and Contradictory ClassLocation“,Classes, Power and Con
flict: 112-130, McMillan, London, 1982, р. 115: “Much of the history of class struggle between capitalists and workers,especially inthe 19-thcentury, can be seenasa struggle over
thetermsof thecontrol of the labor process.”
7)
У марксистичкој социолошкој теорији управо однос производних снага и производних
односа генерише раслојавање и неједнакост, а тиме и друштвене сукобе. (С. В. Пронин,
А. А. Давыдов, Л. Я.Машезерская, Социальные конфликты всовременном обществе,
стр.33: “Традиционный постулат марксизма о том, что производственные отношения
лежатв основе всех типовобщественных отношенийвследствие того, чтопроизводст
во лежит в основе обмена, распределения, потребления, нуждается в корректировках.
“)
8)
У марксистичкој теорији значајдруштвенихсукобалежи и у чињеници да ониактивно
потпомажу прерасподелу матерјалних добара. (Видети у: R. Boudon, F. Bourricard,
Dictionnaire critique de la sociologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1982, р.95:
“Pour Marx et les marxistes les confilicts sont essentiellement relatifs à la distribution des
biens matériels, c omme le d émontre la célèbre théorie marxienne d e l’exploatation.”)
9)	Ево шта о Диркемовом схватању социологије мисли наш социологВојин Милић: “(...)
i on je u osnovi smisao razvijanja sociološketeorije video u njenoj korisnosti prilikom reša
vanja gorućih problema.” (V. Milić: Prilozi istoriji sociologije, Veselin Masleša, Sarajevo,
1989,str.87) 
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лошке перспективе смештају у посве другачији контекст. Оно што
је заједничко за све ове системске теорије, јесте чињеница да су
друштвени сукоби премда неумитни – штетне и опасне појаве.10)
Системске теорије ће се међусобно само разликовати у степенова
њу штетности друштвених сукоба: од оцене Диркема да се ради о
аномичним стањима,11) до Парсонсових налаза да је реч о друштве
ној патологији, која разара читаво друштво.12) Задатак и дужност је
социолога да понуде мере и изнађу решења којима би се штетност
друштвених сукоба свела на најмању могућу меру, с обзиром да
је њихово трајно отклањање немогуће. Отуда је улога социологи
је, као науке друштвене кризе, да мерама друштвеног (социјалног)
планирања (инжењеринга) осмисли предлоге, којим би се ови су
коби неутралисали.13) Због тога Дарендорф пише о институциона
лизацији сукоба, односно о стављању друштвених сукоба под кон
тролу друштвеног система, и самог поретка (који се доживљава
као израз консензуса у једном друштву).14) Ниско сведен интензи
тет друштвених сукоба постаје легитиман чинилац система у коме
су вишеструки друштвени сукоби малих центрифугалних сила не
само дозвољени него и корисни, и у коме друштвени сукоби задо
бијају имонолошко дејство, пошто учествују у изградњи витално
сти читаве заједнице.15) За Мертона ови сукоби настају искључиво
10)	Тако нпр. функционализамобуздавање друштвених сукоба сагледава не само у светлу
казнене политике, већ иу процесимасоцијализације и мерама социјалне контроле.(О
томе детаљније у: В. Станковић, “Парсонс – Архитекта новог поретка”, Политичка
ревија, бр.1/04:267-275, Институтза политичке студије,Бео град,2004, стр.270)
11) “Une autre idéologie, qu’on peut qualifier d’idéologie du consensus, voudrait que les
conflits sociaux soient nécessairementun symptôme pathologique. Bien qu’elle y apparaisse
de façon nuancée, une telle idéologie est présente dans l’œuvre de Durkheim, pour qui les
conflits sociaux sont des phénomenes dérivés, résultant de l’anomie qui se développe dansles
périodes de crise.”(R. Boudon, F. Bourricard, Dictionnaire critique de lasociologie, р.94)
12)	 “Funkcionalistička teorija društva u izvornom vidu (T. Parsons) posmatrala je društvene
sukobe kaopojavu patologije udruštvu, koja je posvojoj prirodi privremena, pretežno spolja
izazvana, u suštinistrana socijalnom sistemu kojeg zajedničkinormativno-vrednosni sistem
čini u o snovi harmoničnim.” (S. Flere: “Društveni sukob“,Sociološki leksikon, str.133)
13) „Srednje posredničke klase su tražile potporu u sociologiji (...) da pokaže ... da su njegove
teškoće prolazne i otklonjive. Sada je sociologija trebalo da bude zaista i praktični inst
rument učvršćivanja položaja pomenutih klasa i stabilizacije njihovog vladanja.” (V. Milić:
„Reformatorska uloga nauke o društvu”,Sociologija – naukadruštvenekrize: 35-39,Pravni
fakultet, Beograd, 1997, str.35)
14) С. В. Пронин, А. А. Давыдов, Л. Я. Машезерская и др: Социальные конфликты в
современном обществе, стр.40: “Р. Дарендорф ... пишет об институционализации
и канализации конфликта. (...) главной формой общественных отношений явлается
социальный консенсус, а социальный конфликт предстает в виде частного и
дисфункционального случаев о бщественной жизни.”
15)	(...) u složenom društvu i u kome postoji višestrukost sukoba, oni ne moraju imatirazarajuće,
disocijativno dejstvo na društvenu celinu, već mogu dovesti do unutrašnjeg prilagođavanja
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на појединачним примерима, и немају општедруштвени карактер.
У ситуационим раскорацима у којима појединац предуз има радње
он бива распет између недозвољених средстава за којима посеже и
дозвољених друштвених вредности које га спутавају.16)

2. РАДНО ДЕФИНИСАЊЕ ПРЕДМЕТА ИСТРАЖИВАЊА
1. Када је реч о радним одредницама појма друштвени сукоб
или конфликт (како се туђицом још изражава овај феномен) ваља
истаћи неколико дефиниција које ће нам помоћи у истраживању
ове појаве.
За Сергеја Флера друштвени сукоб је “врста друштвеног про
цеса у којем се стране (појединац, скупина) међусобно отежавају
или онемогућавају у остваривању одређених циљева.”17)
Нешто је другачије мишљење групе екс-југословенских соци
олога који сматрају да је друштвени сукоб “највиши ступањ борбе
унутрашњих супротности који доводи до таквог њиховог заоштра
вања да под одређеним увјетима оне постају искључне, ако то већ
нису раније биле, и непомирљиве. Сукоб се очитује у настојању
противничких друштвених субјеката да предусретну и онемогуће
задовољавање интереса и остваривање намјера противне стране,
макар по цијену наношења штете и повреда, па чак и њезиног уни
штења. Ако до сукоба долази између двију тоталних друштвених
група, онда је то рат.”18)
Амерички социолог, немачког порекла Козер (Lewis Alfred Co
ser) мишљења је да друштвени сукоби представљају “борбу пово
дом вредности и претензија на положаје, власт и ретка добра, где
стране у сукобу не само да теже задобијају жељене вредности, већ
и да неутралишу, оштете, или униште своје противнике.”19)
Неки аутори од друштвених сукоба разликују конфликтне си
туац
 ије. Према њима, за разлику од конфликтних ситуација које су
koja doprinose opstanku tog  društva. (S. Flere: “Društveni sukob”, Sociološki leksikon, str
.133)
16)	D. Victoroff: “Conflit”, La sociologie, Centre d’Étude et de Promotion de la Lecture, Paris,
1970, p.59: “La psihologie socialeretrouve cette notion deconflit dans l’etude des rôles et du
statut.Dans cette même ligne de recherche, analysant la relation de l’individu aux valeurs de
sa société et auxmoyensdont il dispose pour les réaliser. Merton montre que le conflit entre
ces valeurset ces moyens est source de déviances particuliérs.”
17)	S.Flere: „Društvenisukob”, Sociološki leksikon, str.133.
18) M. Bosanac, O. Mandić, S.Petković: Rječnik sociologije i socijalne psihologije, Informator,
Zagreb, 1977,str.632.
19)	S.Flere: „Društveni sukob”, Sociološki leksikon, s tr.133.
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мањег интензитета, друштвени сукоби су знатно интензивнији и
имају један шири, општедруштвени карактер и значај.20)
Нешто уже дефинисање друштвених сукоба довешће до њи
ховог свођења искључиво на социјалне сукобе, тј. сукобе поводом
редистрибуције богатства у једном друштву.

3. НАЛАЗ СТАЊА
1. Када се са теоријског плана сиђе у друштвену збиљу уочава
мо неколико важних појавних облика друштвених сукоба.
Понајпре ту су друштвени сукоби на пољу идеја. То су рели
гијски и/или конфесионални сукоби који су концептуалне култур
но-религијске и цивилизацијске природе.21) Али, ту је и идеоло
шка раван сукоба, која у практичној примени добија и политичку
димензију. Коначно, у друштвене сукобе у ужем смислу често се
подразумевају и економски или, прецизније, социјални сукоби, од
носно сукоби у вези редистрибуције богатства и онога што коло
квијално називамо новостворена вредност.
Друштвени сукоби на нивоу верског, у нашем случају, могу се
сагледавати само из перспективе српског народа као целине, без
обзира на матичност државе којој је припао након ратова за ју
гословенско наслеђе 1991-1995. године. У њему су се испољиле
све супротстављености и различитости у концептуалном присту
пу културно-цивилизацијским матрицама.22) Тако су се (по први
пут поприлично отворено) муслиманска и римокатоличка визија
света сукобиле са православном, у форми коју су многи ословили
епитетом верски рат. Концептуални сукоби који се тичу животног
стила, сензибилизације културе, нормативног хилијазма, перцеп
ције окружења и сл. различитости наједном су постали пресудни
за одређење не само националног него и универзалног.23) Покуша
ји конфесија да се пласирају у већинским заједницама у којима су
оне саме биле мањина, имао је за последицу страдања и масовна
или спорадична исељавања становништва која су припадала нема
20) M. Bosanac, O. Mandić, S. Petković: Rječnik s ociologije i socijalne psihologije, str.297.
21)	 Z. Vidojević: Društveni sukobi – od klasnih do ra(t)nih, Radnička štampa, Beograd, 1993,
str.208: “... crkva ima glavnu integrišuću funkciju unutar nacije,..”
22) С. Хантингтон: Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1999. Слично и у: В. Станковић,
“Друштвени сукоби: између глобализације и верског фундаментализма”, Политичка
ревија, бр.2-4/07:461-477, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
23) Z. Vidojević: Društveni sukobi – od klasnih do ra(t)nih, str.209: “... izrazito klerikalni reži
mi, države hrišćanskog i muslimanskog religioznog fundamentalizma u kojem se sjedinjuju
i u vlasti neposredno učestvuju nacionalna oligarhija i visoki kler...”
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тичним верским заједницама. Све ово ће утицати да верски разлог
у једном тренутку постане доминантна парадигма друштвених су
коба како на територији бивше Југославије, тако, у једном (истина
ограниченом) тренутку, и у самој Републици Србији.
Када говоримо о идеолошким сукобима, они се могу преци
зније сагледавати како у контексту српског народа као целине, тако
и у погледу друштвених сукоба у самој Републици Србији. Идејна
концепција уређења друштва свела се на две друштвено-концепту
алне матрице. Строга подела на четнике (ројалисте и заступнике
вишестраначког система и капитализма) и партизане (републикан
це и поборнике једнопартијског система и социјализма) временом
је ублажена. На једној страни се налазе присталице “старог-новог”
режима који се залажу за: искључиву тржишну привреду, мини
малну државу и подстицајну пореску политику. На другој, стоје
присталице сасвим супротних идејних замислима које се залажу
за: делимичан државни интервенционизам у привреди, јаче при
суство јавног сектора и значајна социјална давања сиромашнијим
циљним групама. Постоје тенденције које указују на то да ће ови
идеолошки сукоби још више слабити, мада је, нажалост, матри
ца тако постављена да уместо интегрализма (узимања најбољег из
оба модела), и даље се задржава дуалистичка, конфликтна подела,
у којој се свака од страна тврдоглаво држи своје идеолошке матри
це.24)
Када је реч о политичким сукобима у србијанском друштву,
тада ваља истаћи да идеолошка подела на либерале и социјали
сте у тренутном односу снага на политичкој сцени доживљава зна
чајну конфузију.25) У основи подела на власт и опозицију може се
свести на поделу: глобалисти – присталице мултиполарног света,
мада ни та подела није до краја најдословнија. И власт и опозиција
имају у својим редовима и либералне и социјалистичке странке,
а конфузија бива већа ако се зна да се поједине партије издају за
нешто што реално не одговара њиховом програму. Тако је Демо
кратска странка (ДС) по програмском и идеолошком усмерењу ви
ше странка левог-центра, дакле партија левих либерала, него што
припада правој левици. У опозицији Нова Србија (НС) и нарочи
24)

О политичким сукобима пише Драган Суботић и следеће: “Најчешће конфликти има
ју негативне ефекте изражене кроз отежану комуникацију, негативне осећаје, стрес,
проблеме у доношењу одлука и уништавање многих облика сарадње.” (Д. Суботић:
“Лидерство и друштвени сукоби у политици”, Политичка ревија, бр.2-4/07:477-510,
Институт за политичке студије, Београд, 2007, стр.481)
25) M. Vučinić: “Male i velike partije”, http://www.nspm.rs/politicki-zivot/male-i-velike-partije.
html, од 29. априла 2009. године
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то Демократска странка Србије (ДСС), а у новије време и Српска
напредна странка (СНС) гравитирају либерализму (са истицањем
традиционалних вредности), док је Српска радикална странка пре
тежно социјалистичка (концепт народњачког социјализма). Несум
њива левичарска странка је само Социјалистичка партија Србије
(СПС), која међутим није до краја у својим редовима разјаснила
дилему: да ли се залаже за концепт униполарног или вишеполар
ног света.26) Коначно, мале странке у коалицији попут: Г17+, Срп
ског покрета обнове (СПО) или Чанкове Лиге социјалдемократа
Војводине (ЛСДВ) представљају класичне либералне партије, гло
балистичког усмерења.27) Ова даља деидеологизација политичке
сцене требала би (према замислима “стабилизатора поретка”) да
смањи друштвене сукобе на политичкој сцени Србије. Да ли ће се,
овом својеврсном конфузијом програма, идеологија, и геополитич
ких усмерења, у томе и успети остаје да се види...
2. Коначно, када говоримо о друштвеним сукобима у ужем
смислу, онда се намеће питање најчешће подразумеваних, соци
јалних сукоба који се тичу борбе за редистрибуцију матерјалних
(ресурсних, привредних и финансијских) богатстава у једној за
једници. Ова борба индукује и одређене сукобе. Ти се сукоби могу
разматрати из перспективе друштвених слојева.
“Ратови, трговинска блокада и инфлација највише су погодили
становништво са непроменљивим приходима.”28) Међу њима нају
гроженији су били пензионери, а градски службеници и радници
били су друга важна катеогорија захваћена кризом. Међународна
блокада је учинила своје, па су реалне зараде (иако је режим донео
пропис по коме нико не може бити отпуштен из службе док трају
За СПС је социјализам “само други израз за најдаљи домет демократије”. (Програмске
основе Социјалистичке партије Србије – основна опредељења, Београд, 1990, стр.6,
цитирано према: М. Суботић: “Српска држава у програмима полиичких странака у
Србији до Дејтонског споразума”, Политичка ревија, бр.4/06:809-828, Институт за по
литичке студије, Београд, 2006, стр.810)
27) Р. Мрдаковић-Цветковић: “Приказ економског програма странке Г17+”, Политичка
ревија, бр.2-4/07:691-701, Институт за политичке студије, Београд, 2007, стр.691-701.
Слично и у: Д. Вукомановић, “Концепти једнакости и социјалне правде у програмима
релевантних партија у Србији”, Политичка ревија, бр.2-4/07:797-822, Институт за по
литичке студије, Београд 2007, стр.809: “Г17+ настоји да се у свом програму из 2004.
године декларише као реформска, модернизаторска странка која има конкретан про
грам економски просперитетне будућности. (...) Г17+ се залаже за отворено друштво
засновано на демократији, приватној својини и тржишној економији, у коме слободни
појединци и њихова индивидуална права представљају темељ свеукупне друштвене
организације.”
28) S. Antonić: “Društvena osnova i sadašnji pokušaj modernizacije”, Društvena transformacija
i strategije društvenih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 19-37,
Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2004, str.31.

26)
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санкције) брзо пале на критични ниво, који није био довољан за го
ло преживљавање. Да би опстао један слој градског становништва
(претежно нискоквалификовани, полуквалификовани и део квали
фикованих радника) окреће се сеоској средини из које потиче, и ту
проналази спас у тзв. полутанској делатности. Био је то процес
рерурализације друштва. Други слој становништва који није имао
директне додире са селом окреће се “урбанијој вештини прежи
вљавања”, а то је шверц и препродаја које је режим толерисао, бо
јећи се социјалних немира.29)
Са друге стране, налазило се село, које је таворило у проце
сима прекинуте модернизације. Већину ове популације чине по
луаутаркична домаћинства, ситних поседа и сваштарских облика
привређивања. И овај слој премда социјално угрожен, ипак је себи
успевао да обезбеди голу егзистенцију.
Један релативно узак слој утицајних људи у државном апарату
и привредним структурама које је контролисао режим успео је да
(захваљујући бојазни Милошевића да би њихово незадовољство
могло да га склони са власти) уносним монополским пословима
незаконитог шверца створи сопствена пословна царства. Започео
је процес феудализације Србије у коме је господар давањем пра
ва на крупну трговину давао неку врсту лена својим велможама.
На тај је начин оформљен тзв. увознички лоби, који је имао пу
ну заштиту државе у тим кризним временима. Са све убрзанијим
губљењем легитимитета власти, Милошевићев је режим све више
попуштао на пољу правне државе. Сви су на крају учествовали
у корупцији: од директора јавног предузећа до портира у каквој
установи. Свако је тражио свој део колача, ако не део, а оно бар
мрву са стола. Већ су тада социолошка истраживања упозоравала
на повећање неједнакости између слојева.30)
Након петооктобарских промена нови режим се сукобио са
мноштвом аномичних појава: криминализованим друштвом, не
вероватном корупцијом, ниским животним стандардом становни
29)

M. Lazić, S. Cvejić, “Postsocijalistička transformacija i fragmentacija radničke klase – slu
čaj Srbije i Hrvatske”, Društvo rizika – promene, nejednakosti i socijalni problemi u dana
šnjoj Srbiji: 107-134, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu,
Beograd, 2008, str.114: “Tako je jednu strategiju preživljavanja činio povratak na samo
proizvodnju, potpunim ili delimičnim povratkom u poljoprivredno zanimanje. Drugi izvor
predstavljao je masovni angažman u sivoj i crnoj ekonomiji, koji je dobio širok prostor zbog
sloma unutrašnjeg pravnog poretka,..”
30) “Sociološka istraživanja rađena tokom 1990- tih u Srbiji, pokazivala su izrazito povećanje
nejednakosti materjalnih uslova života između slojeva.” (S. Antonić: „Društvena osnova i
sadašnji pokušaj modernizacije”, Društvena transformacija i strategije društvenih grupa –
svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma, str.32)

- 33 -

Владан Станковић

ДРУШТВЕНИ СУКОБИ У СОЦИОЛОШКОЈ ТЕОРИЈИ ...

штва, и са поделом рада која је добрим делом “заснована на при
нуди” (Диркем).31) Као решење за излаз из кризе на сто је бачено
неколико могућих мера које би довеле до оздрављења привреде и
друштва. Прва која се сама наметнула биле су стране донације које
су, уместо да буду усмерене у развојне пројекте, завршиле на ра
чунима властодржаца или, у најбољем случају, за куповину соци
јалног мира. Друга могућност била су средства нових транши кре
дита које су нудили ино-повериоци (понајвише ММФ и Светска
банка). Тако је дошло до новог задуживања земље и смањивања
маневарског простора у вођењу привредне политике, и до битног
умањења финансијског суверенитета. И ова су средства уз дели
мична инфраструктурна улагања углавном завршавала за покрива
ње јавног дефицита и куповину социјалног мира. Истовремено је у
процесу приватизације измењена власничка структура привредног
система. Највећи број старих предузећа откупили су домаћи тајку
ни или странци. Коначно, започело се са реформом правосуђа, које
је добило у задатак да уведе више реда у привредна кретања, и да
раскрсти са криминалом и корупцијом. Ови финансијски импулси
и правосудна реформа, међутим, само су делимично поспешили
привредну активност. Србија је остала земља са веома ниским на
ционалним производом по глави становника.32)
Што се тиче друштвених слојева након петооктобарских про
мена, ситуација се делимично изменила. Ипак, остаје мишљење да
те промене нису ни приближне очекиваним.
Приватизација је довела до масовног отпуштања радника. Да
нас на сто запослених долази чак 85 пензионера и 45 незапосле
них.33) Отпуштање иде лако и без потреса, јер се у понуди штапа
31)

„Dva osnovna nenormalna stanja društvenog sistema s razvijenom podelom rada jesu: ano
mična podela rada i podela rada zasnovana na prinudi. Prva se sastoji u nedovoljnoj društve
noj organizovanosti izdiferenciranih društvenih delatnosti, usled čega stalno nastaju poreme
ćaji u društvenom životu. Podela rada, zasnovana na prinudi, sastoji se u tome što raspodela
društvenih funkcija ne odgovara raspodeli stvarnih sposobnosti u društvu, pošto se prva ras
podela zasniva na klasnim povlasticama.” (V. Milić: Prilozi istoriji sociologije, str.88-89)
32) “ (...) Srbija je u ovom periodu i dalje imala jedan od najnižih nacionalnih proizvoda po glavi
stanovnika u regionu.” (M. Lazić, S. Cvejić: “Promene društvene strukture u Srbiji – slučaj
blokirane post-socijalističke transformacije”, Društvena transformacija i strategije društve
nih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 39-70, Institut za sociološka
istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2004, str.53)
33) „Srbija je preblizu brojke jedan na jedan budući da na sto zaposlenih ima 85 penzionera i
45 nezaposlenih. Stručnjaci upozoravaju da već na proleće iduće godine broj penzionisanih i
zaposlenih može da se izjednači zbog sve češćih otkaza. To nijedna država sebi ne može da
priušti, a pogotovo ne naša koja je četvrta najstarija populacija na svetu.”
(http://www.pregled.com/info_pregled.php?tmpl=info_pregled_nastavak_tmpl&id_natvak=
17261&naziv_rubrike=ekonomija, од 29. септембра 2009. године)
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и шаргарепе (принуде и отпремнина) радници опредељују за ово
друго. Међутим, повратак људи на посао и стварање нових рад
них места иде јако тешко. У предизборним обећањима политичких
елита главно предизборно обећање је гласило: Нова радна места!
Та се политичка парола, нажалост, за највећи број незапослених
показала само као још једно лажно обећање.
Када је реч о вишем друштвеном слоју, ваља истаћи да је један
део ратних профитера, блиских Милошевићевих сарадника, скло
нио свој капитал у земље постсовјетског простора. Сада тај слој
људи покушава да вишеструко оплођен капитал, у ресурсно пре
богатом постсовјетском простору, врати у Србију и настави уносне
послове. Други део тајкуна, који није био најнепосредније везан са
режимом остао је у земљи. Он је помогао “петооктобарцима” да
уклоне стари режим, и као противуслугу је добио неслућене мо
гућности монополског пословања у земљи са нерегулисаним при
вредним саобраћајем и без конкуренције. Истовремено, на све на
чине се кочи улазак страног капитала који би могао да представља
(здраву) конкуренцију овој трговачкој пословној елити.
Са друге стране, иако су радници у приватизованим пред
узећима добили повећане зараде, које су у октобру 2000. године
износиле свега 80$ по запосленом да би у априлу 2004. достигле
вредност од 240$, раст цена на мало био је, у истом периоду, чак
156% па је ово увећање далеко мање од очекиваног, номиналног.34)
За овакве плате радницима је наметнута обавеза знатно напрегну
тијег радног напора, уз губитак не само свих управљачка права у
откупљеним предузећима, већ и онемогућавање синдикалног ор
ганизовања.
Ни средња класа није прошла много боље, јер је уз нешто
реално више плате уследила ригорозна радна контрола, и стална
претња отказима у ионако пребукираном државном апарату. Зара
де наставника, лекара, чиновника у државној служби, иако су ре
ално веће него у време старог режима, ни данас не задовољавају
статусне потребе средњег сталежа, који за уложене интелектуалне
услуге захтева и минимум права на животне и радне услове, одмор
и забаву.
Сеоски слој становништва није претрпео очекиване промене.
И даље је већински део сељачког слоја заснован са ситном посе
ду, без јасне стратегије привређивања, и са средствима која једва
34)

S. Antonić: “Društvena osnova i sadašnji pokušaj modernizacije”, Društvena transformacija
i strategije društvenih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma, str.33.
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да су довољна за пуко преживљавање.35) И овде слој сиромашних
расте, мада умногоме слабијим темпом у односу на градско ста
новништво.
Незапослени, неквалификовани пензионери и део неквалифи
кованих радника и самохраних мајки остају најугроженије кате
горије становништва. Њихова друштвена покретљивост ионако је
слаба. Њима се опасно приближава и корпус квалификових рад
ника и службеника који ће у даљим “структурним реформама си
стема” остати без посла. Када је реч о покретљивости друштвених
слојева онда жеља за личном иницијативом и пословним самоорга
низовањем расте само код младе популације која је већ запослена
у приватном сектору.36) Најпокретљивија и најотворенија социјал
на групација су бивши руководиоци, што се може објаснити висо
ко специјализованим управљачким знањима која други друштвени
слојеви не поседују, али и чињеницом да су у процесима привати
зације управо ова лица добила могућност да део друштвене имо
вине на различите начине отуђе и претворе у лични капитал, и тако
отпочну сопствени бизнис.
Тако долазимо до сазнања да је незадовољство опште. Виши
друштвени слој је незадовољан начином заштите свога капитала
и корупцијом која га умногоме омета у пословању. Средњи слој је
незадовољан очекиваним у односу на статус на који полаже право.
Коначно, најнижи слојеви становништва незадовољни су самом
чињеницом да они и њихове породице једва преживљавају. Истра
живања јавног мњења су показала да је чак 74% становника Србије
незадовољно својим социјалним положајем, а за преко половину
је социјални положај неиздржив. Уз то 57% држи да Србија иде
у погрешном смеру, а чак 40% изражава спремност да живи пре у
друштву једнако сиромашних, него у оном у коме преовладава не
S. Cvejić: “Strukturni efekti siromaštva u Srbiji”, Društvo u previranju – sociloške studije
nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji: 21-32, Institut za sociološka istraživanja
Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2006, str.29: “Stope siromaštva i rizika od siro
maštva kod poljoprivrednika su niži nego što bi se moglo očekivati. Podaci iz ovog istraživa
nja pokazuju da su siromaštvu i riziku od siromaštva znatno više (skoro 7 puta više!) izloženi
poljoprivrednici sa malim i slabo opremljenim posedom.”
36) “Evidentno je, i u ovom slučaju, da najviše spremnosti za samozapošljavanje i osnivanje
firmi, što znači i najviše spremnosti da snose ličnu odgovornost za vlastitu egzistenciju, po
kazuju zaposleni u novoformiranim privatnim firmama.” (S. Bolčić: “Post-socijalistička tran
formacija i nove radne orjentacije - Srbija 1990 – 2003. godine”, Društvena transformacija i
strategije društvenih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 111-150,
Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2004, str.132)
“Najmlađa generacija pokazuje više spremnosti od drugih generacija da se samozapošljava i da
osniva vlastite firme,..” (Ibidem, str.137)

35)

- 36 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2009 год. (XXI)VIII vol=22

стр: 25-40.

умерено богатство неједнаких, јер држи да се сиромаштво лакше
трпи ако сви немају, него ако неки имају пуно, а други мање.37)

5. ПРЕДЛОГ МЕРА
Предлог мера подразумевао би општедруштвени и ангажман
на пољу свеобухватне социјалне политике.
У првом, општедруштвеном случају он би подразумевао ве
ћи ангажман политичких фактора у отварању нових радних места.
Ова мера би поред директних страних инвестиција морала да под
разумева и велике домаће, инфраструктурне послове у грађевинар
ству, енергетици, пољопривреди. Јачање правне државе и искоре
њивање криминала и искрени обрачун са корупцијом. Спречавање
привредних монопола. Раскид спреге политике, привреде и крими
нала. Јачање научних и привредних ресурса на формирању дуго
рочних стратегија развоја у појединим секторима привреде. План
ско упошљавање младих у стратешке секторе. Образовање банке
кадрова.
У домену социјалне политике: ојачати породицу као темељ
друштва без које нема репродукције, појачати бригу према послов
но неспособним лицима, заштитити најугроженије слојеве ста
новништва, одредити егзистенцијални минимума испод кога ни
ти један држављанин Републике не би смео да живи, активирати
учешће државе у решавању проблема незапослених, квалитетнијег
система здравствене заштите и квалитетнијег нивоа образовних
услуга.
Резиме
Социологија као наука о друштву од самих почетака је би
ла и наука друштвене кризе. Критичка теорија је апострофирала
критички приступ као начин да се утврде аномалије у друштву.
Касније, системска теорија (у лику позитивизма, органицизма и
функционализма) настојала је да тежиште са критичког пресели
у корективно, и да од социологије направи науку која ће решавати
друштвене сукобе и противречности у једном друштву. На трагу
ових размишљања аутор нас уводи у подробну анализу аномичних
стања у српском и србијанском друштву у последњих двадесет го
дина. Ратови, међународна трговинска блокада, инфлација, и сва
37)

S. Antonić: “Društvena osnova i sadašnji pokušaj modernizacije”, Društvena transformacija
i strategije društvenih grupa – svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma: 19-37,
Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2004, str.35. и
36.
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којаки видови санкција, оставили су трајне последице на структуру
друштва које је доживело “прекинуту транзицију”. Последица ове
слике може се посматрати у два периода. Један је период санкција
у коме је дошло до значајних друштвених неједнакости, у коме се
издвојио виши слој становништва у чврсту спрегу са ауторитар
ним режимом, и слој људи на маргинама живота који су осуђени на
преживљавање (грађански слој службеника и радника, сељаштво,
пензионери, незапослени, маргиналне друштвене групе). Након
промене режима, исцрпљено друштво, дочекали су нови стресни
моменти, у лику различитих “шок терапија”: приватизациони фун
даментализам, задуживање, смањивање радничких и синдикалних
права, аномична подела рада и подела рада заснована на принуди.
У таквој слици друштва нестала је и свака помисао на солидари
зам, а такмичарски дух и искључиви индивидуализам постали су
темељне вредности друштва. Све је ово утицало да дође ко конач
ног друштвеног раслојавања у коме су губитници сви, чак и виши
средњи слој. У тој неравноправној борби врло мали круг људи по
стаје стварни власник свега у земљи, и права је копча стабилности
поретка, који је стално на клацкалици између маса обесправљених
незадовљника и: политичких извршилаца, тајкунских олигарха и
међународних пројектаната новог безбедносног система у овом де
лу света. Аутор у овом раду предлаже сплет мера које би могле да
санирају неке од последица оваквог стања.
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Vladan Stankovic
SOCIAL CONFLICTS IN SOCIAL THEORY AND PRACTICE
IN SERBIA
Summary
This article’s objective is to underline basic causes of con
flicts in Serbian society and to suggest some of the mea
sures for its successful solution. Author of the article firstly
presented basic theoretical (sociological) preconditions
for purpose of transferring them in methodological way
into the field of making a working definition of the object
of research. Finally, the author used such appropriatelly
defined object of research to present practical results of
the research, accordingly using a multidisciplinary ap
proach to the problem in the process. Through the use of
critical scientific theory and functionalistic approach to
the object of research, the author combined a method of
research, statistical method, analythic method of content,
comparative method and similar sociological methods for
purpose of definining the state of affairs and conditions
in abovementioned object of research and in the end the
author proposed a certain number of measures for its so
lution.
Key Words: social conflicts, social position conflicts, soci
ology, poverty, corruption, social differentiation
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ДЕ
МОКРАТИЈА И МЕЂУНАЦИОНАЛНИ 
ОДНОСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ1)
-неки од проблемаСажетак
Циљ рада је да се јасно одреде неки од проблема који
прате демократски развој земље, као нужне потребе
за целокупно становништво које је   мултинационал
ног састава.. Исти одражава недвосмислену потре
бу, а до које се дошло применом новије оптике истра
живања и сагледавања политике и међунационалних
односа у Републици Србији. Ако се политика некада
дефинисала као мудрост управљања људима и ства
рима у сврху остваривања највиших вредности, данас
се она може дефинисати као борба друштвених група
и појединаца, владајућих партија, а све чешће и нацио
налних мањина за освајање, очување и повећање моћи,
власти и користи које иду уз то. Упркос настојања
и потребе да се наша земља развија као демократ
ска земља, а њено становништво максимално ужива у
благодетима демократије, мира и могућности развоја
свих нација под једнаким условима, све чешће се уоча
ва истицање појединачне националне проблематике.
Чињеница је да се, као и у многим другим државама
насталим распадом СФРЈ, али и државама насталим
нефункционисањем концепта социјалистичког уређе
ња држава, и у Србији  демократија учи јер њено ста
новништво нема искуства са савременим демократ
ским облицима мишљења, одлучивања и веровања. Све
*
1)

Виши научни сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта “Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и техноло
шког развоја Републике Србије.
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ово најчешће резултира ремећењем мађунационалних
односа и безбедности државе.
Кључне речи: демократија, Република Србија, наци
оналне мањине, међунацион ални односи, политика,
безбедност

УВОД

N

ационалне државе настале на рушевинама комунистичких
идеологија и поредака, каква је и Република Србија, имају
шансу за изградњу на демократским основама и модеран политич
ки, привредни и социјални развој, само ако не устрају на начели
ма на којима су конституисане – на етноцентризму и националном
ексклузивизму.
Наглашавање националног, а нарочито етничког идентифико
вања и самопоштовања – што је у суштини данас одлика свих пост
комунистичких држава па тако и Републике Србије, занемарује ин
дивидуално самопоштовање, или га чак означава као непожељну
дисонанцију.
У протесту против „социјалистичког колективизма“ садашњи
национални колективизми руше и оно мало индивидуализма што
је заметало клице на сувом тлу соц-колективизма.
За Републику Србију се може казати да је сегментирана др
жава и друштво. Она је сегментирана по различитим обележјима:
етничким, верским, регионалним, културно-историјским итд. Ме
ђутим, структурисање Србије као државе не уважава овај фактич
ки плуралитет. Криво протумачен (да ли намерно), државни разлог
спречава Републику Србију да се политички (државно) конститу
ише плуралистички, али на модеран начин. Будући да политичка
артикулација не уважава, тачније речено пренаглашава питање на
ционалног и то оног мањинског дела националног у држави, тешко
је говорити о демократији. Поготово о савременој плуралистичкој
демократији која се темељи на политичком субјективитету разли
читих сегмената (група, организација, етничких заједница итд.).
Тако нпр. због комунистичке инволуције у Републици Срби
ји, али и у многим другим посткомунистичким друштвима и ра
ди мањкавости демократске традиције, не постоји ни релевантна
политичка свест, ни истинска диференцијација аутономних сфера
друштвеног живота. У таквим условима не постоји ни темељна
дихотомија грађанско друштво – политичка држава. Напротив, на
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делу је, овако или онако, идеолошки мотивисано политичко произ
вођење јединства, пре класног, сада националног.
Чињенице указују да комунистички и националистички ко
лективизам остварују интересантну симбиозу у готово свим пост
комунистичким друштвима па тако и у Републици Србији, не на
корист него на штету демократије, нажалост. С већим или мањим
разликама, условљеним етно-културним, друштвено-историјским
и другим специфичностима, сва су посткомунистичка друштва ус
поставила синтезу између идеолошки преобучених комуниста и
националиста. Тако компоноване управљачке структуре неће мо
ћи стабилизовати, односно и убудуће ће такође представљати фак
тор дестабилизације политичког поретка, и чиниће „брак на кратке
стазе“.
Нека врста компромиса коју налазимо у тој структури није
компромис за стварну демократију већ компромис за власт и поје
дине етничке мањине, а сасвим сигурно против демократије. У том
смислу може се казати да „постоји велики раскорак између значаја
мањинског питања , с једне и досадашњих политичких решења, с
друге стране“.2)

ДЕМОКРАТИЈА, МЕЂУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ 
И БЕЗБЕДНОСТ У СРБИЈИ
Међу највеће препреке демократском уређењу Републике Ср
бије, али и других посткомунистичких друштава осим изосталости
демократске традиције, управо је (етно)национални колективизам.
Овај је колективизам преузео готов модел комунистичког (класног)
колективизма, који је појединца лишио слободе и политичкког су
бјективитета. Сваки систем који не дозвољава појединцу да сло
бодно следи своје интересе и своје циљеве, претпостављајући му
неке више интересе, најчешће националне, класне и др.) јесте не
демократски. Без те елементарне либералне претпоставке, као што
смо покушали нагласити, нема демократије.
Заговор демократије не значи идеализацију народа. Народ
је увек дата и задата категорија. Демократија треба народу упра
во зато што је такав какав је:поданички, колебљив, неодг оворан,
подложан манипулацијама, превртљив, бруталан. Демократија је
начин да се такав народ (пук, гомила, маса) преображава у поли
2)

Радушки Н.: Националне мањине у етничком мозаику Балкана, Политичка ревија бр.
3, Институт за политичке студије, Београд, 2008. стр. 919
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тички освештен демос. Нема демократије без народа, али нема ни
народа без демократије. Треба тежити најбољем могућем друштву
у најбољој могућој држави, а то је демократски уређена држава. То
је она држава која минимализује принуду, а максимализује сагла
сност у датим друштвено-историјским условима.
Креатори државне политике обично не препуштају случају
састав својих органа принуде. Поделили су становништво по ет
ничком начелу и користе то начело при избору социјалних осно
вица за регрутацију у различитим врстама сукоба. Држава је, чини
се, производ далеко свеснијег планирања него што мисле многи
посматрачи.
Однос између етничких (националних) мањина и Републике
Србије је вишестран и веома динамичан. Етничка идентификација
може обликовати државу, међутим држава много чешће него што
се мисли може обликовати и објективно говорећи обликује етничке
идентитете и међуетничке односе.
Другим речима, етницитет је политичке природе не само по
томе што служи као основа за мобилизацију интересних група не
го и по томе што представља пресудни фактор у стварању, развоју
и одржавању најмоћнијег политичког апарата – државе.
Многим посматрачима постало је јасно да изградња државе
и изградња нације нису тако неразмрсиво испреплетене како су
то претпостављали теоретичари модернизације. Изградња нације
и изградња Републике Србије су не само два сасвим одвојена исто
ријска процеса, него је изградња државе у многоме засенила из
градњу нације. Централизација моћи, јачање бирократије, изград
ња војске и полиције и милитаризација многих политичких питања
указује на надмоћ државе над нацијом. Трендове усмерености на
државу подржавају две појаве: све већи неуспех средишњих твора
ца политике у изградњи нације и реакција на покушаје уплитања
страних сила.
Изградња нације је нарочито двосмислено питање за елиту ка
да покреће мобилизацијске снаге које подржавају противљење вла
дајућим порецима.
Многи од тих поредака јачају нацију само уколико верују да
с врха могу успешно контролисати народне мобилизације како би
учврстили сопствени средишњи положај. Како постаје очигледно
да јачање нације садржи ризике за централну власт, такве режим
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ске елите настоје или каналисати народну мобилизацију у државно
усмерене токове или демобилисати обичне грађане. У оба случаја
угрожени пореци настоје ојачати државне институције и тако се
окрећу изградњи државе.
Истовремено су и инострана уплитања потпомогла јављање
надмоћности државе над нацијом. Инострана су уплитања, путем
међувладиних програма помоћи и разних других начина, облика,
врста и путева помоћи појачала улогу бирократских, али и дру
гих државних институција државе примаоца. Управо су оне, а не
странке или владе, главни канали примања таквих иностраних по
моћи и улагања. Политичка се елита настоји служити таквим ино
страним уплитањем како би надоместила некада обећавајући на
родни активизам.
Државе се разликују од других облика политичких органи
зација што имају монопол на моћ принуде. Државе не могу бити
трајне и делотворне ако њихова експанзија и ауторитет зависе ис
кључиво од присиле.
Међутим, чињеница је да свака елита која ствара државу прет
поставља да има на располагању могућност принуде и принуда се
заиста и употребљава далеко чешће него што се обично признаје у
стварању већине државних система.
Међутим, свака елита која ствара државу претпоставља да има
на располагању могућност принуде и принуду заиста и користи да
леко чешће него што се обично признаје приликом стварања већи
не државних система.
Иако се за наше аналитичке способности чини додатни напор,
али чини се најреалнији приступ схватања процеса и начина јача
ња државе јесте разматрање односа између различитих државних
органа (правосуђе, војска, полиција, полудржавне корпорације,
бирократија итд.), с једне стране и односа државе и етно-класне
друштвене стратификације, с друге стране. Етницитет може за др
жавне режиме бити веома корисно политичко средство. Уобичаје
на изрека каже да су етничке (мањинске) припадности у најбољем
случају сметња, а у најгорем претња савременим владама. Етничка
идентификација становништва за елиту свакако представља про
блем, но показала се корисним државним оруђем којим се власто
дршци вешто служе у сврхе изградње политичке партије, моби
лизације становништва, сузбијања опозиције и расподеле права и
награда.
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Прави смисао развоја политике у Републици Србији је способ
ност постојећих политичких институција и процеса да предвиде и
проналазе релевантна решења за јавне проблеме који се стално ме
њају. У том контексту важну улогу имају политичке организације,
а при чему „унутрашња свест политичке организације представља
способност брзе процене њене компетенције и укупних властитих
вештина“.3)
Република Србија је мултинационална земља. Њеном консти
туисању претходио је међунационални сукоб. На њега су утицали
класа, култура, институционалне структуре као и спољни (чини се
и највише) чиниоци. Међунационална непријатељства израсла су
из споја неповерења међу културама и разликама моћи. Такође су
производ злоупотребе силе и коликогод чудно звучало, недостат
ка силе. Злоупотреба води неправедној расподели државне моћи
и јавних служби. Недостатак води ескалацији силе без стварног
повећања осећаја сигурности обичних грађана. И злоупотреба и
недостатак моћи произилазе из чињенице да што се државна ели
та примарно посвећује одржавању државног поретка. Занемарити
улогу силе у обликовању међунационалних односа у држави значи
стварати погрешну теорију и нереалну политику. Полиција и вој
ска и њихови међусобни односи нису само део реакције на нацио
налну поларизацију, нео могу постати део њеног узрока.
Полиција, војска, правосуђе често могу да погоршавају уместо
да разрешавају сукобе у мултинационалним друштвима као што је
Република Србија. Државни режими, прецизније политичка елита
на власти која се не осећа сигурно ради националне разноликости
својих бирача често организује систем безбедности државе поде
шавањем националне структуре својих органа принуде итд. тако да
се међунацион
 ално неповерење претвара у удаљавање слабијих
заједница од самог политичког система. Истовремено таква поли
тика регрутације и унапређења често даје „фаворизованим“ при
падницима националних мањина (оне то схватају тако) уверење да
је држава њихова приватна безбедносна служба и због тога се од
упиру сваком захтеву слабијих група за већим уделом у полицији,
војсци, правосуђу итд. Повећање и милитаризација полиције на
гласили су њену важност за међунациналне односе. Велики део тог
3)

Суботић Драган: Управљање знањем у политици – јели могућ knowledge managament
у политици?, Политичка ревија бр. 4, Институт за политичке студије, Београд 2008 стр.
1327
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повећања и милитаризације био је омогућен продајом и даровима
страних ментора.
За разрешење међунационалних сукоба неопходно је да се по
лиција и војска стално преиспитају не као неутрални инструменти
за решавање проблема него као могући узроци тих проблема. Нису
све међунационалне неравнотеже у државним субјектима безбед
ности резултат намерних политичких планова, али је сигурно да
већина јесте.
У разматрању безбедности Републике Србије неопходно је
узети у обзир нарочито: утицај међунационалног састава свих су
бјеката безбедности; сам утицај полиције и војске, пре свега, на
решавање одређених проблема; стратегију безбедности итд.
За свако трајно решење међунациналне проблематике у Репу
блици Србији неопходна је темељна промена у расподели поли
тичке моћи и утицаја у друштву, и као део те промене, прилагођа
вање субјеката безбедности по питању националне припадности.
Ово је нарочито сада потребно на Косову и Метохији, Санџаку,
Војводини. Разрешење међунационалног сукоба неће бити трајно
ако остварена безбедност буде само безбедност државе, а не и без
бедност сваке заједнице у њој.
Демократија је увек у свим својим аспектима, концептуалном,
моралном и емпиријском компромис. Сви се ти аспекти могу са
гледати у компромису између захтева да се ни с једном особом не
може владати нити јој наметати правила понашања без њеног при
станка и императива поштовања општег консензуса. На нивоу ем
пирије тај се компромис манифестује у односу већине и мањине.
Идеја и модел који се највише приближава демократском идеалтипу свакако је владавина већине. Принцип већинске демократије
је најбољи под претпоставком да се апсолитизује и не злоупотре
бљава.
Најпоузданији тест за испитивање оствареног степена слобо
де и демократије у некој држави није у владавини већине већ у то
ме колико безбедности, сигурности и слободе ужива мањина.
Демократија суштински не представља ни хармонију ни га
ранцију општег склада. Она је несумњиво најпримеренији облик
уређивања односа у заједници, у којима ће неједнаки бити мање
неједнаки, неслободни мање неслободни, а немоћни мање немоћ
ни него у било ком другом поретку.
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ДЕМОКРАТИЈА И ПРОБЛЕМАТИКА
Један од основних проблема демократије у Републици Србији
је како фактички плурализам превести на политички демократски
плурализам, како објективну различитост и конфликтност интере
са решавати по договореним правилима игре, а не насиљем и ре
пресијом.
Свакако да то није лако из више разлога, а нарочито због осе
тљивости међунационалног питања, односно проблематике.
Чињеница је да демократија, за разлику од тоталитарних режи
ма, не скрива и не елиминише разлике, несугласице и конфликте, а
поготово то не чини под притиском. Демократија је и навикавање
на „заједнички живот“ с разликама, несугласицама па чак и суко
бима. У демократском процесу и демократском поретку конфликти
су легитимни и сасвим природни.
Демократија се и познаје по томе како се односи према кон
фликтима и како њима управља. Трајни је и можда најважнији про
блем демократије у следећем:
како стално развијати и сачувати све врлине и предности пред
ставничке демократије и већинског начела одлучивања, а нарочито
се осигурати од „тираније већине“, која попут сваке друге тирани
је, може угрозити саму демократију и вредности које она штити и
промовише.
Национални принцип државне и политичке конституције не
може осигурати ни демократски поредак ни заштиту националних
мањина.
Национални принцип конституисања целине поретка нужно
води у национал-тоталитаризам, јер између осталог, индивидуал
ност која је темељна претпоставка демократије подређује колек
тивном, највећој нацији, а све друге националне мањине мање –
више дискриминише. Критеријум и мера људских права нису иста
таква права других него „виши“, национални интереси.
У Републици Србији као последица протеклих дешавања,
агресија од стране НАТО-а на челу са САД, отцепљење Косова и
Метохије, раздруживање Црне Горе.... присутан је одређени степен
међунационалне нетолеранције па и отворене мржње међу станов
ништвом различитих националности. Ова мржња као и у другим
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случајевима широм света је ограничавајући фактор за развој демо
кратије. Мржња према другој нацији може хомогенизовати једну
нацију, али га она истовремено двоструко хендикепира за демо
кратске процесе.
Република Србија као земља у транзицији наилазила је и још
увек наилази на различите проблеме по питању међунационалних
односа. Несумњиво је да јој је више него икада до сада потреб
на демократија која гарантује, пре свега, мир. Потребна јој је де
мократија која грађанима даје право да доносе или мењају суд о
квалитету тих односа, демократију која значи владавину јавности
која (јавно) просуђује, демократија у којој неће владати „лично
сти“, већ закони, демократија у којој се бирачи морају ослободити
тираније партијске организације, а народ и национална привреда
јарма владавине новца и монопола и сл.
Демократија између осталога значи и једнакост грађана да
слободно говоре и једнакост пред законом. Та света повластица је
толико утицајна (пресудна) за слободну владавину да сигурност
власништва и слобода говора увек иду заједно, а у оним несрећним
земљама где човек нпр. не може сопствени језик назвати својим
(намеће му се неки новокомпоновани изворни), тешко да својим
може назвати било шта друго.
За разлику од свих облика владавине, демократија укључује
процедуре за доношење колективних одлука на начин који осигу
рава најпотпуније и квалитативно најбоље учешће заинтересова
них страна.
Минимални захтеви демократских процеса су:“једнако и све
опште право гласа за одрасле грађане, владавине већине и зајамче
на права мањина, која предвиђају да колективне одлуке морају до
бити одобрење великог броја оних који имају право да их доносе,
владавина права, коначно , уставне гаранције за слободу удружи
вања и изражавања, као и друге слободе које обезбеђују да ће људи
од којих се очекује да одлуче, или да изаберу оне који одлучују,
моћи да бирају између истинских алтернатива“.4)
У Републици Србији на демократију насрћу разне недемократ
ске тенденције као што су слабљење утицаја законодавних тела,
јачање државних цензура.... а не може се пренебрегнути ни нега
тиван утицај светске економске кризе. Осим тога у Србији „имиџ у
политици је постао важан, често важнији и од онога што покрива.
4)

Џон Кин: Медији и демократија, Филип Вишњић, Београд, 1995, стр. 124
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Привлачан или непривлачан , није свеједно. Политички актери на
стоје на добром имиџу који их чини прихватљивим и оператив
ним“.5)
За разлику од тоталитарних поредака, демократија не крије и
не елиминише разлике и несугласице и конфликте. Нарочито то
не чини под присилом. Демократија је навикавање на „заједнички
живот“ с разликама, несугласицама и сукобима. У демократском
процесу и демократском поретку конфликти су сасвим легитимни
и сасвим природни.
Демократија се и препознаје по томе како се односи према
конфликтима и како их решава и како њима управља. Појам инте
реса имплицира конфликт, па је у друштву слободне игре интереса,
сукоб саставни и легитимни део те игре.
Према концепцији либералне демократије интереси се пу
тем политичке владавине настоје контролисати поделом власти,
поштовањем људских права и слобода и правом на опозицију.
Претпоставка свему су слободни избори. У данашњем времену
транзиције политичког монизма у политички плурализам, либе
рално-демократске вредности постају „политичка оса“ око које се
обрће готово цела планета. Те вредности су:
● Ослобођење привреде од туторства политике
● Стварање грађанског друштва
● Конституисање грађанина
● Правна држава и владавина права
● Системска контрола носилаца политичке власти
● Децентрализација власти
● Парламентаризам и политички плурализам
● Демократски тип изборног система
др.

● Институционализована јавност и слобода информисања и

Друштвена превирања у светским оквирима, али и дешавања
у Републици Србији имају све већу „потребу за државом“. Опасно
сти од новог етатизма и тоталитаризма су присутне, а захтев за де
мократијом и демократским поретком се поставља као императив.
5)

Кнежевић Милош: Безизгледност европског апсолутизма, Политичка ревија бр. 4, Ин
ститут за политичке студије, Београд, 2008. стр. 1102
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НЕКИ ОД АКТУЕЛНИХ ПРОБЛЕМА

Међунационални сукоби су објективно могући на просторима
свих мултинационалних и мултиетничких држава, а у неким држа
вама ови сукоби, историјски посматрано, су трајни.
Међутим, и на територији Републике Србије без обзира на са
дашње стање безбедности, које се оцењује као стабилно, по пита
њу међунационалних односа не би требало полазити од политичке
оцене да ових сукоба не може бити и у будуће. Онај ко живи на
Балкану зна да су и због мањих проблема шиптарске националне
мањине у Србији, а данас ромске, мађарске итд. држава Србија,
односно СР Југославија, излагане страховитом притиску и то еко
номском, војном и политичком“.6) И евентуални будући међунаци
онални сукоби би такође имали обележје грађанског рата. Патри
отски, национални и други вредносни мотиви нису довољан разлог
за отпочињање дејстава ако не постоје реални услови и прогнозе
да ће исход сукоба бити позитиван. Због тога развој демократије
мора заузимати значајно место и као превентива међунационалним
сукобима на територији Републике Србије, тим пре што је познато
да се политички карактер рата одређује, пре свега, према исходу,
односно према сврси рата (сукоба). У том смислу занимљиве су
анализе око грађанског рата у СРЈ, односно на простору Косова и
Метохије, те шта су и да ли су Албанци добили тим ратом. Такође,
готово да нема анализе стања демократије на Косову и Метохији у
време пре избијања оружаних сукоба, а које би свакако послужиле
као значајне информације за превазилажење евентуалног будућег
насиља на територији Републике Србије.
Но, без обзира на недостатак тих информација о стању демо
кратије може се недвосмислено закључити да демократије или ни
је било или је у неким сегментима било превише. Упамћен ће тако,
на пример, остати Устав којим су Аутономне покрајине биле изјед
начене са Републикама, што је у доброј мери Албанце на Косову и
Метохији и подстакло на отцепљење.
Према томе, занемаривањем и потцењивањем улоге и значаја
демократије на известан начин потиснут је критички однос према
стварности грађанског друштва. Протекли догађаји су на уверљив
6)

Милошевић Зоран: О правима Руске националне мањине у Прибалтичким државама,
Српска политичка мисао бр. 1-2, Институт за политичке студије, Београд, 2005 стр. 139
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начин показали да су били неодрживи покушаји да се грађанско
(мултинационално) друштво учини ексклузивним поседом једне
нације или да се Србима наметне страх од себе самих. Моћ на
ционализма на нашем тлу требало би сагледавати и из много ши
ре историје па тако и могућност и улогу демократије у међуна
ционалним односима. Ово је нарочито пожељно због постојања,
и данас, неуралгичних тачака које се односе на међунационалне
односе, прецизније речено на визију сопственог положаја, стања и
могућности појединих националних мањина у Републици Србији
(Војводина, Рашка област, Косово и Метохија, положај Срба у Цр
ној Гори, Хрватској итд).
Дакле, постоји реална опасност да Србија, иако се крупним ко
рацима креће ка демократији, и даље буде у великим проблемима.
Тим пре што се управо определила за демократски развој, а што
свакако подразумева равноправност међу свим нацијама на њеној
територији. На тај начин Србија и даље квари планове „архитека
та“ новог светског поретка због чега казнене мере према Србији и
стални притисак на њу имају улогу егземпларне политичке педа
гогије. Осим тога, дисциплиновање Србије се и даље одвија, без
обзира што је иста постала много демократичнија у односу на дру
ге државе бивше СФРЈ и то управо од држава које себе сматрају
узором демократије.Поводи за овакав став према Србији се траже
управо у мањкавости демократије у њој и то у најразличитијим
областима друштвеног живота – моралу, историји, вери, обичаји
ма итд. што се у одређеним околностима може окарактерисати и
као својеврстан притисак на целокупно становништво Републике
Србије. Овоме треба додати чињеницу да су „запослени и грађа
ни у Србији у зони транзиционе несигурности проузрокованој са
мовољом послодаваца, док грађани света доживљавају рецесио
ни страх од губитка запослења као економски вишкови“7) што у
ширем смислу може изазвати сумњу у демократију, а нарочито у
западни модел демократије. Осим тога сумња код нашег станов
ништва се јавља и када се ради о појединим питањима везаним за
Европску унију јер своје место и улогу у њој сагледавају кроз чин
њеницу да „примена „позитивне“ дискриминације, односно нејед
наког транспоновања освојених гласова у мандате, ствара додатни
одијум према „једином месту“ на коме грађани Европе изражавају
7)

Дубравка Стајић: Социјално правична зарада као темељни услов интеграције света ра
да у ЕУ, Политичка ревија бр. 4, Институт за политичке студије, Београд 2008 стр. 1363
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своју политичку вољу, нарочито у бројнијим и економски снажни
јим чланицама ЕУ“.8) Такође, у овом периоду развоја демократије
за мултинационално становништво Србије од изузетне важности
да „успостављање и остваривање социјалне правде у савременом
друштву, није међутим, само етичко, већ и економско и развојно
питање. Социјална правда је неопходни инструмент у супротста
вљању сиромаштву и подизању потрошачке моћи друштва у цели
ни, што је услов стабилног функционисања тржишне привреде“9),
а то значи и вера у демократски развој мултинационалне Србије.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Уочава се да се у Републици Србији полако, али сигурно од
владавине воље (самовоље појединца) преко партократије односи
у земљи све више усмеравају ка владавини права што представља
дуг, али једино исправан и неопходан процес ка остварењу бољег
живота за сво њено становништво. На том путу се могу сагледати
проблеми који су се јављали у међунационалним односима, чији
рецидиви се и данас осећају, а што је неопходно превазићи (елими
нисати) да би Србија добила атрибут савремене демократске држа
ве. Ако је некада политика била дефинисана као мудрост управља
ња људима и стварима у сврху остваривања највиших вредности,
данас се она дефинише као гола борба друштвених група, поли
тичких странака, појединаца, али и све чешће националних мањи
на за освајање, очување и повећање моћи, власти и користи које
иду уз то. Србија је током свог развоја била мање или више, али
увек на путу развоја добрих међунационалних и међудржавних од
носа. Међутим, тај пут никада није био лаган и без препрека. Одре
ђене препреке су се јављале унутар саме државе, а неке су изазване
споља. Унутрашња проблематика се најчешће односила на унутра
шњу политику и међунационалне односе. Овој проблематици су
често асистирали ментори из иностранства. Данас у решавању ег
зистирајуће проблематике демократског развоја често се Србији
покушавају наметнути инострана решења, прецизније модел за
падне демократије. По много чему Србија је старија од западне де
мократије и може прихватити само оно од те ино-демократије што
не доводи у питање развој целовите и јединствене Србије, односно
8)
9)

Матић Петар: Политичке партије и европски избори, Политичка ревија бр. 4, Институт
за политичке студије, Београд стр. 1071
Обрадовић Жарко: Србија – држава социјалне правде – Уставна начела и пракса, По
литичка ревија бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2009. стр. 205
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њеног становништва које је мултинационалног састава. Демокра
тија у суштини, представља једнакост тј. равноправно учешће у
доношењу закона и владавини народа. Њени грађани, мултинаци
оналног састава, учествују у креирању међусобних односа и раз
воја Србије путем општег права гласа. Међутим, многи догађаји
показују како је демократија, чија се суштина своди на опште пра
во гласања, у ствари више циљ него реалност. Србија ма како се
истицала у демократским квалитетима, стоји на путу и даље квари
планове „архитеката“ новог светског поретка због чега казнене ме
ре према Србији и стални притисак на њу имају улогу егземплар
не политичке педагогије. Осим тога, дисциплиновање Србије се и
даље одвија, без обзира што је иста постала много демократичнија
у односу на друге државе бивше СФРЈ и то управо од држава ко
је себе сматрају узором демократије. Поводи за овакав став према
Србији се траже управо у наводном помањкању демократије и то
у најразличитијим областима друштвеног живота – моралу, исто
рији, вери, култури, обичајима, а нарочито се успешно показало у
међунационалним односима итд. што се у одређеним околности
ма може окарактерисати и као својеврстан притисак на целокупно
становништво Републике Србије.
Међутим, мањкавости демократског развоја заиста има, али се
у овом случају ради о унутрашњем уређењу, унутрашњој политици
итд. једне суверене државе, што кроз замаскиране интервенције,
захтеве, уступке, наметање обавеза, и коначно, директно политич
ко мешање из иностранства желе да искористе они којима Србија,
ма како била уређена, смета. Релативно скорашњи, југословенски
и догађаји у Републици Србији недвосмислено указују на то. Хеге
монистичке државе користе бројна лукавства како би разорили Ср
бију изнутра што је до сада представљао најлакши начин уз помоћ
унутрашњих и спољашних квази демократа, невладиних организа
ција, дипломатских представништава, обавештајних служби итд.
Овоме треба додати и да је „европска грађевина“, која има огроман
утицај на Србију а од које Србија очекује суштинску помоћ, само
још једна извитоперена демократска пракса.
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DEMOCRACY AND INTERNATIONAL RELATIONS IN THE
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- Some Common Problems –
Summary
Objective of this text is to clearly define some common
problems related to democratic development of the state as
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a necessary need for its whole multinational population.
The text in whole reflects this explicit need for democratic
development that is the result of implementation of new
methodology of research and elaboration of the politics
and international relations in the Republic of Serbia. If in
the past the politics used to be defined as the wisdom of rul
ing over the people and things for purpose of achievement
of highest values, nowadays the politics could be defined
as the battle of social groups and individuals, leading par
ties and, more often than not, national minorities for adop
tion, preservation and increase of the power, government
and the benefits that are attached in the package with it.
Despite the effort and need to have our state developed as
a democratic state and its citizens to enjoy the benefits of
democracy, peace and opportunity for development of all
nations alike, lately there have been some certain national
problems that have become obvious.
The fact is that, as is the same case with some post-Yugo
slav (SFRJ) states and some post-socialist states that have
been created due to non-functioning of the concept of so
cialist state order, Serbia is still in the process of study of
democracy, due to its citizens not having experience with
contemporary democratic values and models of thinking
and decision making. This problem has resulted with the
turbulent issues in international relations and security of
the state.
Key Words: democracy, Republic of Serbia, national mi
norities, international relations, politics, security
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ОД ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА
ДО ЊИХОВИХ РЕШЕЊА
Сажетак
Основни циљ овог чланка је да покаже комплексност
социјалних конфликата. Главни метод који аутор
користи у овом чланку је метод анализе садржаја.
Аутор разматра различите приступе овом проблему.
Најзначајнија истраживања на ову тему су се развила
средином XX века када је настала теорија социјалних
конфликата.
У овом чланку су, такође, представљене везе између
социјалних конфликата и политике и социјалних кон
фликата и демократије. Социјални конфликти се ве
ома често злоупотребљавају зарад остваривања лич
них и политичких интереса. Аутор, такође, указује на
то како социјални конфликти нису увек нешто лоше.
Нема демократије која не дозвољава конфликте. Ови
конфликти су, међутим, конфликти у начинима раз
мишљања а не конфликти који се манифестују ратом,
непријатељством и насиљем.
Главни резултат овог рада је у истицању дијалога као
главног метода у решавању социјалних конфликата.
Овај метод би требало да две супротстављене стра
не доведе до решења које је прихватљиво за обе стра
не.
Кључне речи: теорија социјалних конфликата, соци
јални конфликти, социјални конфликти и демократи
ја, социјални конфликти и политика, Србија.
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УВОД

S

оцијални конфликти представљају увек актуелну тему јер не
постоји друштво које се није суочило, или се још увек суочава
са њима. То се нарочито може рећи за наше друштво чија је исто
рија препуна сукоба, од којих се велики број њих завршавао про
ливањем крви.
Социјални конфликти су све само не једноставни за објашња
вање. О томе говори и чињеница да постоје многе теорије и много
различитих приступа који се баве њима. Велики број теорија, ме
ђутим, изгледа да више доприноси удаљавању од самог објашњења
конфликта него његовом разумевању.
Треба приликом објашњења конфликата имати у виду да су то
веома комплексни феномени. Сваки сукоб је различит, јединствен,
и захтева посебно проуч
 авање. Они се не смеју по сваку цену уме
тати у неку теорију која им у основи не одговара. Треба, ипак,
истаћи огроман научни допринос свих теорија које су се бавиле
конфликтом у развоју научног сазнања о њима, мада их не треба
пластично примењивати.
Ради бољег упознавања са природом конфликата на самом по
четку ћемо представити три приступа у анализи конфликата које
уводи Џеси Бернард (види табелу бр. 1).
Табела бр 1: Три приступа у анализи социјалних конфликата1)

1. Основна или
почетна тачка
конфликата

2. Оријентација
према против
нику

3. Модели
акције или ре
шавања

Друштвено-психо
лошки
тензија између
појединаца која је
иницирана акумули
раним фрустраци
јама и која се може
ослободити једино
агресијом, у основи
нерационалном
предрасуде, непри
јатељство, стереоти
пи, мржња
жртвовање, агре
сија, борба, свађа,
насиље, напори да
се промене ставови
или мотиви

Социолошки
неподударање изме
ђу циљева, или вред
ности супротних
система (појединаца
или група), веома
често рационална

Семантички
вербални или кон
цептуални неспора
зуми између партија,
нерационални су,
неподударност ци
љева и вредности не
постоји

мржња и неприја
тељство не мора да
постоји

мржња и неприја
тељство су присутни

раскол, отцепљење,
грађански ратови,
формирање секти,
распарчавање парти
ја, покрети отпора,
реформистички по
крети, стратегијска
разматрања

прекид комуни
кације, напори ка
семантичком разја
шњавању

1) Fink, Clinton, ‘’Some Conceptual Diffic ulties in the Theory of Social Conflicts'', The Journal
of Conflict Resolution, pp. 412-460, Sage Publications, 4/1968, стр. 426.
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У овом раду ћемо се даље бавити кратким разматрањем разли
читих теоријских погледа на конфликте, затим односом конфликта,
демократије и политике, а на крају ћемо указати на неке од поте
шкоћа које су присутне на нашим просторима у превазилажењу
конфликата.

КРАТАК ОСВРТ НА КОНФЛИКТНУ ТЕОРИЈУ
Конфликтна теорија се јавља 50-тих и 60-тих година XX века
као алтернатива структуралном функционализму и реакција на по
зитивизам. Међу најзначајније протагонисте конфликтне теорије
спадају свакако Рандал Колинс, Луис Козер и Ралф Дарендорф.
Рандал Колинс (конфликтна теорија размене)2) је покушао да
развије једну синтетичку теорију конфликата која би интегриса
ла анализу микро и макро друштвених појава. Конфликт по њему
представља централни проблем у друштвеном животу.
Основна јединица микро нивоа анализе је сусрет између две
особе које ступају у интеракцију лицем у лице. У интеракцији по
јединци улажу свој културни капитал и емоционалну енергију и
они у основи увек теже задовољавању својих интереса. Због тога
се у друштву јављају бројне ситуације у којима су интереси анта
гонистички (нарочито оне ситуације у које је укључена моћ), где
настају сукоби између људи око расподеле моћи и око статуса у
друштву.
Колинс развија пет принципа анализе конфликата које приме
њује на друштвену стратификацију:
1. теорија конфликта мора да се усредсреди на реални живот а
не на апстрактне формулације;
2. различити материјални чиниоци и ресурси не утичу разли
чито на актере у интеракцији и конфликту, али актери са ве
ћим материјалним ресурсима могу више да се одупру, или
чак мењају ограничења у материјалном окружењу;
3. у словима неједнакости вероватно је да ће оне групе које
контролишу ресурсе покушати да експлоатишу оне које не
контролишу;
4. групе које располажу ресурсима, а самим тим и моћи, имаће
могућности да наметну свој систем идеја и
2)

Митровић, Љубиша, Творци нових парадигми у социологији, Институт за политичке
студије, Београд, 2008, стр. 33-35.
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5. социолози би требало да стратификацију и конфликте проу
чавају емпиријски и компаративно истражујући вишеструке
узроке феномена и друштвеног понашања.
Луис Козер (конфликтни функционализам)3) одређује друштве
ни сукоб као борбу за остваривање вредности и претензија на по
ложаје, борбу за власт и оскудна добра, где стране у сукобу не са
мо да теже задобијању жељених вредности, већ и да неут ралишу,
оштете или униште своје противнике.
Он сматра да ће се конфликт испољити само онда када подре
ђени престану да доживљавају постојећи поредак као легитиман,
али и да је поред овога потребна емоционална пробуђеност људи.
Л. Козер, такође, указује на то како друштвени сукоб може бити и
функционалан када доводи до повећања кохезије групе. Овде ће
даље табеларно бити приказана нека основна схватања Козера о
друштвеним сукобима.
Табела бр. 2: Козерови ставови о узроцима конфликата4)
I Што више подређених чланова у систем у неједнакости доводе у питање
легитимност постојеће расподеле оскудних добара, већа је вероватноћа да
ће иницирати конфликт.
А: Што је мање канала за испољавање незадовољства подређених дистри
буцијом оскудних ресурса, већа је вероватноћа да они довед у у питање
легитимност.
1. Што је мање инертних организација које сегментирају емоционал
ну енергију подређених, већа је вероватноћа да ће они бити без
алтернатива незадовољству и као резултат тога, доводиће у питање
легитимност.
2. Што је већа лична деп ривираност оних који су без канала за испо
љавање незадовољства, већа је вероватноћа да ће довести у питање
легитимност.
Б: Што више подређени захтевају чланство у привилегованим групама и
што је мање омог ућена мобилност, већа је вероватноћа да они одбаце
легитимност.
II Што више деп ривација подређених прелази из апсол утне у релативн у,
веће ће бити њихово осећање неп равде и зато већа ће бити вероватноћа да
они изазову конфликт.
Што је мањи степен у коме социјализација подређених људи доводи до
унут рашњих личних ограничења, већа је вероватноћа да они дож ивљавају
релативн у деп ривацију.
Што се мање спољна прин уда примењује на подређене, већа је вероватноћа
да они дож ивљавају релативн у деп ривацију.

3)
4)

Исто, стр. 28-33.
Исто, стр. 30.
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Табела бр. 3: Козерови ставови о функцији конфликата
за стране у сукобу5)
I Што је конфликт више насилан или интензиван, границе сваке стране у
сукоби су оштрије изражене.
II Што је конфликт више насилан или интензиван и што је већа унут рашња
диференцијација страна у конфликт у, већа је вероватноћа да ће свака страна
у конфликт у цент рализовати своју структ уру за доношење одл ука.
III Што је конфликт више насилан или интензиван и што се више смат ра
да он утиче на благостање свих сегмената унутар страна у сукобу, то више
подстиче структ уралн у и идеолошку солидарност међу члановима сваке од
страна у конфликт у.
IV Што је конфликт више насилан и интензиван, то више води гушењу
одступања и девијантности унутар сваке од страна у конфликт у, као и при
нудном конформирању нормама и вредностима.

V Што више конфликт међу странама води присилном
конформирању, већа је акумулација непријатељства и већа је
вероватноћа да избију на површину унутар групни дуготрајни
конфликти.
Табела бр. 4: Козерови ставови о функцији конфликата
за друштвену целину6)

I Што су више јединице у једном систем у диференциране и функционално
међузависне већа је вероватноћа да ће конфликт бити учестао, али ниског
интензитета и насилности.
II Што су конфликти учесталији, што је мањи њихов интензитет и што је
ниж и ниво насилности конфликата већа је вероватноћа да ће конфликти у
систем у да:
а) повећају ниво инвентивности и креативности у јединицама система;
б) разреше неп ријатељства пре него што ова довед у до поларизовања је
диница система;
в) унап ређују нормативн у рег улацију односа у конфликт у;
г) развијају свест о реа листичним предметима спора и
д) повећају број створених коа лиција међу јединицама система.
III Што више конфликт подстиче а), б), в), г), д) већи ће бити ниво нутрашње
друштвене интеграције система и већа ће бити његова способност да се
прилагоди спољној средини.

Ралф Дарендорф (дијалектичка конфликтна теорија), кога
многи сматрају утемељивачем конфликтне теорије сматра да свако
друштво има два лица: конфликт и консензус. Због тога би социо
лошка теорија требало да буде подељена на два дела: теорију кон
фликата и теорију консензуса.
Према њему друштво је структуисано од великог броја једини
ца – владавинских удружења. Појединац може у једној групи има
ти власт, а у другој бити подчињен. Они на власти теже да одрже
status quo, док подређени теже променама. Главни задатак социо
лошке анализе је да открије структурално порекло конфликата као
5)
6)

Исто, стр. 31.
Исто, стр. 32.
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и да идентификује везе између манифестних и латентних интере
са група. Овде ће даље табеларно бити приказани његови основни
ставови о конфликту.
Табела бр. 5: Дарендорфови ставови о конфликту7)

I Што више чланова квази група у владавинским удружењима може да по
стане свесно својих објективних интереса и формира конфликтн у груп у,
већа је вероватноћа да ће доћ и до конфликата.
А: Што се више ‘’техничк и’’ услови организације мог у остварити, већа је
вероватноћа формирања конфликтне групе.
1. Што више може да се развије руководећ и оквир између квази група,
већа је вероватноћа да ће се остварити техничк и услови.
2. Што више може да се развија кодификовани систем идеја, већа је ве
роватноћа да ће се остварити техничк и услови.
Б: Што се више остваре ‘’политичк и’’ услови организације, већа је веро
ватноћа да ће се формирати конфликтна група.
1. Што више владајућа група дозвољава организовање суп ротставље
них интереса, већа је вероватноћа формирања конфликтне групе.
В: Што се више остваре ‘’друштвени’’ услови организовања, већа је веро
ватноћа формирања конфликтне групе.
II Што су мање остварени техничк и, политичк и и друштвени услови, кон
фликт је интензивнији.
III Што су више дистрибуција власти и дистрибуција других ресурса међу
собно повезане, конфликт је интензивнији.
IV Што је мања мобилност између подређених и надређених група кон
фликт је интензивнији.
V Што су мање остварени техничк и, политичк и и друштвени услови, кон
фликт је више насилан.
VI Што се више деп ривација подређених у дистрибуцији добара помера од
апсол утне ка релативној, конфликт је више насилан.
VII Што је мања мог ућност да конфликтне групе развију споразуме о рег у
лисању, конфликт ће бити више насилан.
VIII Што је конфликт интензивнији, довешће до већ их структ уралних про
мена у реорганизацији.
IX Што је конфликт више насилан, структуралне промене и реорганизација
ће бити боље.

Дарендорф дели конфликте на: сукобе једнаког против једна
ког, надређени против подређеног, целине против дела. Погледајмо
како то изгледа на шеми (табела бр. 6).
7)

Исто, стр. 26.
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Табела бр. 6: Дарендорфова класификација социјалних
конфликата8)
Друштвене
јединице
Улоге
Групе

Једнаког против
једнаког
1
(породична улога
против професио
налне улоге)

Надређеног против
подређеног

Целине против дела

2
3
(професионалне улоге (друштвена личност
против улоге у радној
против породичне
заједници)
улоге)

4
(дечаци
против
девојчица у
разреду)

5
(отац
против
деце)

6
(отац
против
сина расипника)

Сектори

7
(авијације
против
војске

8
(мануфактурна
удружења
против
заједница)

Друштва

10
(протестанти
против
католика)

11
(слободан човек
против
робова)

9
(епископска црква
против
‘’високих цркве
них’’
група)
12
(држава
против
криминалних
група)

13
(Совјетски блок
против
Западног блока)

14
(Совјетски Савез
против
Мађарске)

Наддруштвене
везе

15
(заједничко тржиште
против
Француске)

КОНТИГЕНЦИЈА И КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ
Постоји много различитих приступа проблему конфликта, не
ки од њих су већ били представљени у овом раду. Овде ћемо даље
бити говорити о приступу који су увели Роналд Фишер и Лоралеиг
Кешли. Они су почетком 90-тих година прошлог века увели појмо
ве контигенције и комплементарности у разрешавању сукоба.
Они посматрајући природу сукоба указују на то да су они сло
жени процеси који се састоје од много чинилаца који се сви морају
проучити уколико желимо да разумемо и разрешимо сукоб. По њи
ма најбољи начин разрешавања сукоба се састоји из низа усклађе
них и непрекидних стратегија. Оне морају бити прилагођене сва
ком појединачном случају да би биле делотворне.
Да би се то омогућило Фишер и Кешли стварају један модел
на основу кога се може утврдити којој фази раста сукоба припада
одређени сукоб (погледати табелу бр. 7).
8) Fink, Clinton, ‘’Some Conceptual Difficulties in the Theory of Social Conflicts'', The Journal
of Conflict Resolution, pp. 412-460, Sage Publications, 4/1968, стр. 419.
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Табела бр. 7: Фазни модел раста сукоба9)
Одреднице
Фазе

Разговор

Поларизација

Сегрегација

Разарање

Комуникација
међу
сукобљеним
странама

Представе
супарника

Однос
супарника

Питања
сукоба

Могући
исходи које
признају
супарници

Метода
управљања
сукобом
коју
признају
супарници

Разговор и
расправа

Релативно
тачно,
безопасно

Поверење,
поштовање
и
преданост

Битни
интереси и
позиције

Победа –
победа

Заједничко
доношење
одлука

Ослањање
на
тумачења,
умањена
непосредна
међура
змена

Круто
поједно
стављени
негативни
стереотипи

Друга се
страна још
увек држи
важном у
тражењу
својих
права

Забрину
тост због
односа

Међусобни
компромис

Преговори

Употреба
претње

Негативни
стереотипи
обавијени
изразима
доброг и
лошег

Неповере
ње и непо
штовање

Кључна
потребе/
средишње
вредности,
идентитет/
сигурност

Победа –
пораз

Дефан
зовно
такмичење

Недостатак
непосредне
комуникације и
напади на
непријатеља

Друга се
страна
сматра
нехуманом

Потпуно
безнађе за
било какво
побољша
ње

Крајње
преживљавање
једне или
друге
стране

Пораз пораз

Директни
покушаји
уништења

На основу овог модела је могуће у неком временском тренутку
одредити у којој се фази налази сукоб. Када се то утврди онда је
могуће деловати у циљу разрешавања сукоба, јер свака фаза по
седује одређене карактеристике које је потребно пре било каквог
деловања одредити. Циљ деловања је да се сукоб умањи за једну
фазу у одређеном временском тренутку. На основу графика бр. 1 се
може видети препорука модела за уплитање треће стране.

9) Beckett, Gavin, ''Модел случаја (контигенције) и појам сукладности (комплементарно
сти) у управљању и разрјешавању сукоба'', Друштвена истраживања, стр. 37-47, Ин
ститут друштвених наука Иво Пилар, Загреб, 1/1995, стр. 40.
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График бр. 1:Модел случаја за уплетање треће стране10)
Овде ћемо укратко објаснити овај модел.11) Помирење укључ
ује трећу страну у коју обе стране имају поверења. Она треба да
обезбеди неформалну комуникацију између страна у циљу идент
10) Beckett, Gavin, ''Модел случаја (контигенције) и појам сукладности (комплементарно
сти) у управљању и разрјешавању сукоба'', Друштвена истраживања, стр. 37-47, Ин
ститут друштвених наука Иво Пилар, Загреб, 1/1995, стр. 41.
11) О овоме опширније можете видети у раду Fisher, Ronald and Keashly, Loraliegh, ‘’The
Potential Complementarity of Mediation and Consultation within a Contingency Model of
Third Party Intervention’’, Journal of Peace Research, pp. 29-42, Sage Publication, 1/1991.
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ификовања главних питања, снижавање тензије и охрабривања да
крену у преговоре којима ће решити своје несугласице. Трећа стр
ана, међутим, у ово случају не нуди алтернативе.
Медијација укључује интервенцију вештог и искусног меди
јатора који покушава да олакша преговоре. Медијатор углавном
комбинује индивидуалне састанке са представницима обеју страна
са преговорима. Он користи убеђивање, контролу информација и
даје алтернативе да би помогао у проналажењу решења у сукобу.
Посредовање силом подразумева да медијатор користи принуду у
облику награде или казне. Трећа страна, дакле, помоћу шаргарепе
и штапа доводи до решења и постаје гарант поштовања догово
ра. Арбитрирање подразумева легитимну и ауторитативну трећу
страну. У друштвеним системима где постоје владавина права и
развијене институције арбитрирање углавном подразумева и казне
за непридржавање. У анархичним друштвима је придржавање до
говора добровољно.
Консултација (или како се још зове решавање проблема) укљу
чује вешту и добро образовану трећу страну која покушава да олак
ша креативно решавање проблема помоћу комуникације користећи
научна проучавања социјалних конфликата. Претпоставља се да ће
пораст разумевања и поверења омогућити сукобљеним странама
да дођу до решења.
Очување мира подразумева наоружану војну снагу. Трећа
страна води рачуна да се дође до решења проблема на ненасилан
начин. Они надгледају споразуме али немају политичку улогу.
Иако се веома често приговара да је овај модел исувише појед
ностављен и да нема много практичних провера, не може се порећи
теоријски допринос који су Фишер и Лоралеиг дали у разумевању
конфликата. Уколико се има у виду да је сваки конфликт специфи
чан и да захтева посебно проучавање и уколико се на њихов модел
не гледа поједностављено може се рећи да су они дали значајан до
принос у објашњавању конфликата и њиховом разрешавању.
ТРИ МОДЕЛА КОНФЛИКТНЕ ДИНАМИКЕ
Поред свих ових начина приступа у објашњавању проблема
социјалних конфликата требало би поменути и приступ који уводи
Анатоли Рапопорт (табела бр. 8).
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Табела бр. 8: Три модела конфликтне динамике12)
Основа или
стартна тач
ка борбе

Борбе
међусобни страх или
непријатељство

Представа о
противнику
(код свих
страна)

углавном непријат
ност; тежи се да се
непријатељ уклони
или смањи у величи
ни и важности

Циљеви сва
ке стране

повредити, уништи
ти, потчинити или
отерати противника
нерационални по
ступци и реакције
према другима и пре
ма својим акцијама;
коришћење страха,
насиља...; правац
акција не зависи од
циљева противника

Облици ин
теракције

Игре
сагласност изме
ђу страна да теже
међусобно супрот
стављеним циље
вима уз поштовање
одређених правила,
али не у случајевима
када исход може бити
предвиђен унапред
битан учесник се
посматра као одраз
себе; пожељно јак
противник који ће
учинити све да би
победио; рационално
биће чији се начин
размишљања мора
узети у обзир
надмудрити против
ника

Дебате
неслагање страна око
чињеница и вредно
сти; судар станови
шта или осуђивања

стране сарађују сле
дећи правила и чи
нећи све да обезбеде
маскимални изазов
противнику; акције
(стратегије) се бирају
на бази очекиваног
исхода; логика стра
тегије; окончава се
када је исход очигле
дан обема странама

вербална интерак
ција у којој стране
супротстављају ар
гументе; коришћење
различитих техника
убеђивања као што
су испирање мозга,
уклањање против
никових уверења и
уклањање претње
у противниковом
начину размишља
ња и усвајање нашег
начина мишљења

греши или је погре
шно вођен; пожељан
је противник који се
може преобратити по
своме изгледу

убедити противника

Рапопорт, дакле, разликује три модела социјалних сукоба: бор
бе, игре и дебате. Ово су пре свега идеални типови а не емпиријске
чињенице. Он групише све теорије социјалних конфликата под ова
три модела према главним претпоставкама сваке од њих.

ДЕМОКРАТИЈА И КОНФЛИКТ
На први поглед појмови демократије и конфликта се међусоб
но искључују. Демократија се углавном везује за нешто пожељно,
за мир, за непостојање неправде, док се на конфликт углавном гле
да као на нешто непожељно, нешто што изазива сукобе и спреча
ва мир, нешто што у крајњој линији спречава развој демократије.
Ово је, међутим, исувише поједностављено гледиште. Наиме, кон
фликт и демократија се налазе у много сложенијим односима.
12) Fink, Clinton, ‘’Some Conceptual Difficulties in the Theory of Social Conflicts’’, The Journal of Conflict Resolution, pp. 412-460, Sage Publications, 4/1968, стр. 427.

- 67 -

Миша Стојадиновић

ОД ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА ДО ...

Конфликт не производи само сукобе и неразрешиве ситуације
већ омогућава и размену идеја, супротних мишљења, без чега де
мократија не би ни била могућа. Однос између демократије и кон
фликата има две димензије13):
1. обезбеђивање и легализовање простора за све да кажу оно
што желе, како желе и зашто желе (што подразумева кон
фликт као нешто што не искључује мирно решење и обо
страно задовољство)
2. демократско окружење спречава ескалацију конфликата и
њихову трансформацију у насилне облике.
Ескалација конфликата настаје када:
1. људи нису спремни да прихвате вредност различитих ста
вова, приоритета или погледа на то шта је исправно или ва
жно;
2. поједине особе и/или групе у друштву имају различите или
нејасне критеријуме о томе шта треба чинити у вези са ак
цијама које ваља предузети, и када понашање или наступ не
могу бити усаглашени;
3. је нешто неправично распоређено, или се сматра да је тако;
4. људи подлежу страху, неповерењу и потреби да свакога ко
је другачији или непознат дефинишу као другог, странца
или непријатеља;
5. људи не желе да се мењају и прилагођавају и
6. нема јасних процедура за разматрање и решавање размимо
илажења и различитости, пре него што ескалирају у облик
насилног конфликта.
Када конфликти наступе онда је потребно нешто предузети ра
ди њиховог разрешавања. То шта ће се у датој ситуацији учинити
зависи од мноштва чинилаца, међутим, могуће је направити класи
фикацију пет стандардних приступа конфликту14):
1. избегавање или порицање – Ово је приступ када особе и/или
читаве групе покушавају да реше конфликт његовим по
рицањем. Ово је лош приступ решавању конфликата јер он
углавном не пролази сам од себе, већ расте до те мере када
13) Танкосић-KELLY, Тања, ‘’Демократија и конфликт’’, 21 Прича о демократији, група
аутора, стр. 15-21, Центар за грађанско образовање, Подгорица, 2005, стр. 15.
14) Класификација је преузета из наведеног рада Танкосић-KELLY, Тања, стр. 17-18.
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више није могуће интервенисати у циљу његовог разреше
ња;
2. адаптација (супресија) – Ово је приступ када настојимо да
се адаптирамо конфликту без његовог директног разрешава
ња. Он се углавном користи када је важније очувати однос
него решавати конфликте око неког циља. Ово је, такође,
лош приступ решавању конфликата, јер као што смо већ ре
кли конфликт не нестаје сам од себе;
3. надметање (доминација) – Овај приступ се веома често ко
ристи, али то не значи да је он и добар. У овом приступу се
користи моћ да се мање слабија страна примора да прихвати
одлуке моћније стране. Ово је само привремено решење јер
слабија страна не прихвата решење у потпуности већ ће се у
првој следећој ситуацији конфликт опет јавити.
4. компромис (преговарање) – Ово је једно од решења за које се
данас сматра да је најпожељније. Главна претпоставка ова
квог решавања конфликата јесте дијалог без кога нема ком
промиса а самим тим ни оваквог решавања проблема. Глав
ни проблем који се јавља при оваквом решавању проблема
јесте када обе стране поставе исувише велике захтеве.
5. сарадња (колаборација) – Овакав приступ претпоставља да
све стране сагледају интересе и могућности других страна и
да се међу странама у конфликту оствари сарадња.

ПОЛИТИКА И КОНФЛИКТ
Однос између политике и конфликта је веома комплексан. Са
једне стране политичари би требало да буду први у решавању кон
фликата који погађају неко друштво, док се са друге стране кон
фликти веома често злоупотребљавају у циљу остваривања лич
них, али и политичких, интереса.
Проф. др Драган Суботић конфликте у политици дефинише
као процес у коме једна страна сматра да је предузела или намера
ва да предузме неку акцију која ће имати негативне последице по
њене главне актере.15)

15) Суботић, Драган, ‘’Лидерство и друштвени сукоби у политици’’, Политичка ревија,
стр. 477-510, Институт за политичке студије, Београд, 2-4/2007, стр. 481.
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Узроци који могу довести до настанка конфликата су различи
ти :
1. ретки и недовољни ресурси;
2. конкуренција у контроли одређених ресурса;
3. лош менаџмент;
4. проблеми у комуникацији;
5. структура;
6. лични сукоби;
7. карактер личности и
8. разлике у моћи и статусу.
Професор Суботић указује на то како се у политичком процесу
конфликти могу поделити на функционалне и дисфункционалне и
да се њихово управљање састоји из три елемената17):
– стимулисање;
– смањивање и
– решавање.
Да би се дошло до решавања конфликтне ситуац
 ије у политич
кој сфери потребно је да постоји политички дијалог (наравно и у
свим осталим сферама је неопходно постојање дијалога).
Проф. Ђуро Шушњић бавећи се дијалогом каже да је дијалог
разговор двојице или више слободних људи, који хоће да размене
ставове о за њих важном питању, на које дају различите одгово
ре, како би, у равноправним условима, дошли до одговора којим би
обојица, или сви били задовољни. 18)
Политичког дијалога нема тамо19):
1. где је мерило истине моћ;
2. где се политичке одлуке доносе у уским круговима политич
ких елита;
3. где се грађани претварају у масу;
16)

16)
17)
18)
19)

Исто, стр. 482.
Исто, стр. 483.
Шушњић, Ђуро, Дијалог и толеранција, Чигоја штампа, Београд, 1997, стр. 14.
Уљаревић Далиборка, ‘’Значај и улога толеранције у демократском друштву’’, 21 При
ча и демократији, група аутора, стр. 23-35, Центар за грађанско образовање, Подгори
ца, 2005, стр. 27.
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4. где не постоји сарадња између грађана и где их не повезују
универзалне вредности: слобода, равноправност, солидар
ност, пријатељство, љубав;
5. где се подстичу верски, национални, расни, класни и други
сукоби;
6. где политичари користе право на грешку (право на грешку у
политици не постоји – онај ко греши мора да одговара);
7. где политичари манипулишу грађанима;
где политичари пропагандом шире лоша осећања (завист, мр
жњу, пакост) и лоша стања (страх, стрепњу, панику, лукав
ство);
8. где се у политичком животу девалвирају речи и језик (када
иза изговорених речи нема дела и значења, већ обмане и ла
жи);
9. где се у политици обећава, а обећања се не остварују;
10 где влада политика тлачитеља и тлачених, моћника и немоћ
них (и када се разговара у таквој политици се не води дија
лог, већ се најчешће одмеравају лукавства, преваре, дови
тљивост и лажи – то је разговор обмањивача и обманутих) и
11. где сви говоре а нико никога не чује (то је брбљаоница, а не
политичка заједница).
Наша земља се налази у једној незавидној ситуац
 ији што се
тиче конфликата. Дарко Маринковић указује на то како су земље у
транзицији доминантно конфликтна друштва, тј. да су оне суоче
не са великим бројем противуречности, проблемима и нерешеним
питањима. Да би се ово превазишло потребно је створити повољно
друштвено окружење за развој социјалног дијалога.
Главни актери социјалног дијалога су: представници политич
ке власти, синдикати и послодавци, односно послодавне органи
зације. У Србији су то: Влада Републике Србије, репрезентативни
синдикати и репрезентативне организације послодаваца на нацио
налном нивоу..
Као главне препреке Маринковић наводи20):
– неповољну ситуацију у којој се налази национална економи
ја праћена дуготрајном незапосленошћу и сиромаштвом;
20)

Маринковић, Дарко, ‘’Од конфликата до социјалног дијалога и стабилности у Ср
бији’’, Српска политичка мисао, стр. 77-92, Институт за политичке студије, Београд,
1-4/2003, стр. 90.
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– недовршени процес дефинисања и развоја институција плу
ралистичког, демократског друштва и
– недостатак демократске културе и традиције.
Да би се обезбедио социјални дијалог потребно је предузети
следеће мере21):
– потребно је јачати поверење, свест и ставове социјалних
партнера о заједничким интересима;
– потребно јачати мреже и механизме социјалног дијалога на
локалном нивоу;
– потребно је афирмирати и развијати механизме мирног раз
решавања индустријских и социјалних конфликата и
– потребно је образовати социјалне партнере о социјалном
дијалогу, при чему највећу пажњу треба поклонити зајед
ничким образовним програмима.

АГРЕСИЈА
Kада конфликти ескалирају у тој мери да их је немогуће реша
вати на било који миран начин онда долази до насилности и агре
сије као начина разрешавања сукоба. То се нарочито дешава ако су
интереси између две стране у потпуности супротстављени, тј. да
остваривање интереса једних онемогућава остваривање интереса
других.
Ако су интереси мање искључиви, лакше се решавају, у су
протном настаје проблем. Треба, међутим, напоменути да се агре
сије не јављају увек као резултат супротстављености интереса.
Милосав Милосављевић прави поделу агресија на22):
1. појединачне агресије и агресије између мањих група и
2. колективне агресије.
Он указује како је супротстављеност интереса нарочито при
сутна код колективних агресија. Треба напоменути да је агресив
но понашање само вид или део друштвених односа, тј. оно је еле
менат друштвених односа чија је последица и истовремено узрок
других стања и односа.
21) Исто, стр. 91.
22) Милосављевић, Милосав, ‘’Друштвени конфликти и агресије’’, Социјална мисао, стр.
7-24, Социјална мисао, Београд, 1-2/2002, стр. 15.
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Примери колективних агресија су: ратови, револуције, грађан
ски ратови, штрајкови... Примери појединачне агресије и агресије
између мањих група су: убиства и телесне повреде, силеџијство,
силовања, разбојништво и вандализам.
Овде ћемо указати на неке од начина на које се може решити
или избећи сукоб. Пре свега треба имати у виду да људи ступају у
интеракцију на два начина:
1. као подређени и надређени и
2. као једнаки међу собом.
Табела бр. 9: Конвенције помоћу којих се могу решити или
избећи физички сукоби23)
У интеракцији између надређеног и под
ређеног
1. П се уклања када Д прилази
2. П чека да Д иде први
3. П умирује Д сигналом; онда ако Д не
покаже противљење узима жељени пред
мет
4. коришћење умирујућих сигнала (по
некад захтева упорност да уклони отпор
противника), једна индивидуа (Д) увек
добија жељени предмет; П се стално по
корава
5. један члан овог односа (Д) одбија да
сарађује или игнорише захтеве других; П
се стално покорава
6. једносмерна физичка ‘’тампонажа’’ или
избегавање П-П ствара баријеру између
њих и Д
Д – доминантан
П – подређен

У интеракцији између подједнаких
1. предмет се дели
2. први појединац који дође до предмета
добија предмет (поштује се право посе
довања)
3. сигнали се користе да покажу жељу за
неким предметом, тај предмет углавном
добија најмотивисанији појединац
4. заједничко избегавање ривала
5. заједничка друштвена ‘’тампонажа’’ –
обе стране ступају у односе само преко
треће стране
6. заједничка физичка ‘’тампонажа’’ –
ривали стварају видљиве границе међу
собом

Овакав начин решавања или избегавања конфликата на први
поглед изгледа веома једноставан. Ово, међутим, не само да није
једноставно него ће тешко довести до правог решавања социјал
них конфликата. На овај начин се може само привремено ублажити
конфликт или чак одложити али не и решити.
Решавање међусобног сукоба захтева један дијалог између су
кобљених страна које ће заједничким договором доћи до решења
које ће уклонити конфликт. Све остало је само одлагање неизбе
жног.

23) Hand, Latta, Judith, ‘’Resolution of Social Conflicts: Dominance, Egalitarianism, Spheres of
Dominance and Game Theory’’, The Quarterly Review of Biology, pp. 201-220, The Univer
sitz of Chicago Press, 2/1986, стр. 206.
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ПРЕПРЕКЕ У ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ СУКОБА НА НАШИМ
ПРОСТОРИМА
Професор Ђуро Шушњић указује на то како на нашим про
сторима постоје такозване константе нашег менталитета које
се показују као сметња разумевању, поверењу и помирењу између
наших народа, вера и култура. У том смислу он истиче следеће
обрасце мишљења, веровања и понашања (националне, политичке
и културне)24):
1. традиционализам – То је идеологија која потомцима на
меће идеје, веровања, вредности и норме њихових предака да их
следе без поговора и приговора, не обазирући се на промене у спо
љашњој средини или унутрашњем искуству. Традиционализам
представља тешку препреку у комуникацији између два народа ко
ја је могућа само под условом да се оба система схвате као отворе
на, недовршена и несавршена. Традиција јесте битан део културе
сваког народа, али треба водити рачуна да она не постане кочни
ца у даљем развоју друштва. Традицију треба гајити и чувати али
увек треба бити отворен и према новим искуствима, јер традицио
нализам може бити велика препрека, како у сарадњи двају народа,
тако и у развоју народа који из те сарадње може проистећи.
2. ауторитарни менталитет – Народи на нашим простори
ма су одрасли у једној ауторитарној атмосфери, како у породици
као елементарној заједници, тако и у држави као политичкој ор
ганизацији друштва. Тешко је очекивати да се овакав начин ми
шљења, веровања и понашања промени током ноћи и прерасте у
демократски. Два су услова неопходна да би се држава ослободила
овакве препреке а то су: демократски услов – који је остварљив и
имати народ зрео за дијалошки начин мишљења, веровања и пона
шања – који је тешко остварљив. Наиме, лакше је у некој земљи до
нети демократске законе него одгојити народ у демократском духу,
а без тога нема истинске демократије.
3. политичка некултура – Ова препрека постоји у нашем на
чину размишљања који се манифестује у томе да за нас постоји
само за и против. Оваквом начину размишљања недостаје оно из
међу. Друштвени односи су доста сложенији од овакво поједно
стављеног начина размишљања и све док се то не схвати увек ће
24) О томе опширније видети Шушњић, Ђуро, ‘’Препреке на путу разумевања, поверења
и помирења’’, 21 Прича о демократији, група аутора, стр. 9-13, Центар за грађанско
образовање, Подгорица, 2005.
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бити простора за сукобе. Оваква подела иако се чини логичном и
практичном је веома опасна. Вебер указује на то да би политичари
требало да имају три кључне особине: страст, одговорност и меру.
4. антиинтелектуализам – Он се манифестује у одбацивању
интелектуалаца у неком друштву уместо да се они искористе зарад
напретка тог друштва. На ово је лепо указао и Ј. Дучић када је ре
као ''Србин има природну тенденцију да све своје велике људе или
поубија или унизи и да их затим опева у свом десетерцу као хероје
своје нације, и најзад прогласи светитељима своје цркве.''25)
5. предрасуде – ''Предрасуда је (позитиван или негативан)
став појединаца или групе према другом појединцу или групи, ко
ји се не темељи на познавању чињеница и рационалних разлога:
чињенице и разлози могу бити при руци, али предрасуде остају
недирнуте.''26) Један од најпознатијих примера предрасуда је сва
како ситуација у којој се странац доживљава као сумњив и опасан
без икаквог рационалног разлога, само због тога што је странац.
Предрасуде се манифестују на мноштво различитих начина. Ту су,
на пример, предрасуде према полу, вери, нацији, раси... Предрасуде
је када се једном укорене веома тешко искоренити. Оне могу бити
нападане рационалним ставовима и против њих се могу износи
ти веома јаки аргументи, али како су оне пре свега емоционални
ставови тешко их је на тај начин уклонити. Предрасуде су веома
опасне јер је довољна нека мала провокација да оне ескалирају у
насилне сукобе.
6. непостојање критичког јавног мњења – На основу број
них истраживања може се видети да се веома мали проценат јавног
мњења може окарактерисати као критичко јавно мњење. Углавном
се медији користе у манипулативне сврхе помоћу којих владајуће
групе обликују мњење на начин на који то њима одговара. На тај
начин се ствара идеологија којом се стварност представља онако
како то одговара онима који владају.
Када се посматра присутност свих ових фактора на нашим
просторима потребно је под хитно предузети мере које би дове
ле до њиховог уклањања. Уколико то не учинимо све оно што ми
будемо чинили да би решили конфликте биће унапред осуђено на
пропаст.
25) Шушњић, Ђуро, ‘’Препреке на путу разумевања, поверења и помирења’’, 21 Прича
о демократији, група аутора, стр. 9-13, Центар за грађанско образовање, Подгорица,
2005, стр. 11.
26) Исто, стр. 11.
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И НА КРАЈУ
Социјални конфликти представљају један веома комплексан
социјални феномен за чије је објашњавање потребно укључити
мултидисциплинарни приступ. Србија је, а уосталом и читав Бал
кан, у својој прошлости била сведок многобројних сукоба који су
били препуни насиља, агресије и непријатељства. Уосталом то је
резултирало и најновијим деобама које су се десиле на простору
њене територије после 2000-те године, да не помињемо ратове ко
ји су обележили 90-те године XX века. Наши научници, али и наш
народ, су сасвим добро упознати до каквих све стравичних после
дица може довести ескалација конфликата.
Наравно, треба напоменути да на конфликте не треба увек гле
дати као на нешто негативно. Њихово постојање је уједно и прет
поставка постојања демократије. Демократија, међутим, не прет
поставља постојање насилних конфликата који се манифестују
борбом, већ пре свега постојање стања у коме сви грађани могу
без бојазни изнети своје мишљење ма колико се оно разликовало
од других. Стање у коме долази до сучељавања најразличитијих
мишљења, па и оних најсупротстављенијих, а све зарад креативног
решавања неког проблема.
То шо се конфликти веома често злоупотребљавају зарад
остваривања личних и политичких интереса је само разлог више
да се крене ка њиховом потпуном разумевању, а све у циљу њи
ховог превазилажења. Најгоре могуће решење, које се на жалост
веома често примењује у пракси, је да се правимо да конфликти не
постоје, јер то је уједно и начин који ће довести до њихове еска
лације.
Потребно је створити једну демократску атмосферу приликом
разрешавања конфликата у којој ће две стране, пре свега дијало
гом, доћи до решења које је прихватљиво за обе стране. Све остало
значи наметање краткорочних решења која ће у најближој будућ
ности довести до поновног активирања конфликата.
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Abstract
Social conflicts are always actual theme. Every society in
his history had or still has this problem. Social conflicts
are always present especially in our country. Serbia is on
the Balkans that always been in some kind of struggle. If
we analyzed only a recent history of our country wee can
see that it is full with wars, fights, hostile and killings.
These all the reasons why we must be persistent in under
standing of conflicts and that allow us to create a peaceful
environment for ours citizens. In a middle of 20th century a
new theory of studying become. That theory was the The
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ory of Social Conflict. This theory is very important for the
understanding of social conflicts.
Also we must mention that social conflicts are not always
something bad. They can be also useful in societies. There
is no a democratic political regime without conflicts. The
se conflicts are conflicts when people with deferent kind
of thinking trying to find out some solutions on a creative
ways without using of force.
The main obstacles of overcoming the social conflicts on
our territory are traditionalism, authoritative mentality,
political uncultured, anti-intellectualism, prejudices and
uncritical public opinion.
If we don’t do something about this we can be in serous
troub le because without this we cannot solve problem of
social conflicts in our country. In this article we are see
king for the answers on following questions:
– Is there only one Theory of Social Conflict?
– The relationship between social conflicts and democ
racy?
– The relationship between social conflicts and politics?
– What are the main obstacles of overcoming the social
conflicts in our country?
Резиме
Социјални конфликти представљају увек актуелну те
му. Свако је друштво у својој историји имало или још
увек има овај проблем. Социјални конфликти су увек
присутни, нарочито у нашој земљи. Србија се налази
на Балкану који се увек налазио у некој борби. Уколико
анализирамо само новију историју наше земље може
мо видети да је она препуна ратова, борби, неприја
тељства и убијања.
Ово су све разлози због којих морамо бити упорни у
разумевању конфликата што ће нам омогућити да
створимо мирно окружење за наше грађане. Среди
ном XX века настала је нова теорија. Та теорија је
била теорија социјалних конфликата. Ова теорија је
веома важна за разумевање социјалних конфликата.
Морамо, такође, напоменути да социјални конфликти
нису увек нешто лоше. Они такође могу бити корисни
у друштву. Не постоји ни један демократски режим
без конфликата. Ови конфликти су конфликти када
људи са различитим начином размишљања покуша
вају да дођу до решења на један креативан начин без
коришћења силе.
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Главне препреке превазилажења конфликата на на
шим просторима су традиционализам, ауторитарни
менталитет, политичка некултура, антиинтелекту
ализам, предрасуде и некритичко јавно мњење.
Уколико не урадимо нешто поводом овога можемо би
ти у озбиљној невољи због тога што без тога не мо
жемо решити проблем социјалних конфликата у на
шој земљи. У овом чланку ми трагамо за одговором на
следећа питања:
Да ли постоји само једна теорија социјалних сукоба?
Веза између социјалних конфликата и демократије?
Веза између социјалних конфликата и политике?
Које су главне препреке превазилажења социјалних
конфликата у нашој земљи?
Misa Strojadinovic
FROM THE THEORY OF SOCIAL CONFLICT TO SOCIAL
CONFLICTS AND THEIR SOLUTIONS
Summary
Basic objective of this article is to present complexity of
social conflicts. Author of the text used the Content Anal
ysis as the main method for elaboration of different ap
proaches to this problem. It was the middle of 20th cen
tury when the most significant research on this subject was
developed. The author also attempted to present relation
ships between social conflicts and politics and between
social conflicts and democracy. Social conflicts are often
misused for purpose of achieveing personal or political
interests. The author also presented that social conflicts
are not necessarily something bad, as there is no democ
racy that doesn’t allow conflicts. These conflicts are the
conflicts in a way of thinking and not the conflicts that
manifest themselves in the form of the war, hostility and
violence.
The main point of this article is in showing dialogue as
the main method in resolving social conflicts. That method
should bring two opposite sides to the solution that could
be acceptable to both of them.
Key Words: the Theory of Social Conflict, social conflicts,
social conflicts and democracy, social conflicts and poli
tics, Serbia
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Сажетак
У чланку се обрађује друштвена суштина рата, а сам  
феномен рата се анализира са историјског аспекта
и то:  у робовласничком друштву, у античко доба, у
старом Риму, у феудализму, бужоаско схватање ра
та, схватање рата у комунистичком друштву, као и
размевања рата након завршетка ‘’хладног рата’’.
Централно питање овог рада је   дефинисање и кла
сификација феномена рата као политичког насиља,   
анализирајући критички теорије о рату  најуспешни
јих  теоретичара, као нпр. Карла Калузевића и Рајта
Милса. Уважавајући њихове и многе друге теорије о
рату,   проблемски се анализира друштвена суштина
рата на почетку XXI века.   Дакле, из овог чланка се
може схватити да је рат  друштвени сукоб проузро
кован класним, економским и политичким противреч
ностима. Применом војне силе, као посебног облика
друштвене моћи, за остваривање интереса, држава
користи рат као средство за решавање спорова. По
ред оружане борбе, као основног облика испољавања
борбене моћи у рату се укључују и други облици от
пора(морални, политички, дипломатски, економски,
психолошко-пропагандни и други). Рат није изолована
појава, рат је организовани облик насиља чији је ин
терес да се уништи противник или да му се наметну
одређена решења, иако врло често агресор настоји да
прикрије мотиве и намеру
*
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Кључне речи: рат, друштво, политика, политичко на
сиље, теорија, право,
ат је одувек био предмет интересовања војних теоретичара1),
а у другој половини XX века постаје и предмет научних ис
траживања у намери да се сазна суштина, карактеристике те да се
научно интерпретира садржај те друштвене појаве. Посебну па
жњу рату посвећује војна наука која настоји да осветли дубинске
димензије и суштину рата као сукоба, његову феноменологију са
тежиштем на утврђивању начела његове припреме и вођења.
Рат је својеврсна слика структуре, стања и односа у друштву
које је њиме захваћено. Наиме, у рату се испољавају квантитет и
квалитет друштвене основе и надградње конкретног друштва (од
ређене друштвене заједнице).
Треба претпоставити да је рат ‘’циљ (или), сврха (или) и сам
садржај политичког’’. Рат је догађај који се јавља само са поли
тичким именовањем противника и са декларацијом о отвореном
и експлицитном непријатељству против њега. Остаје могућност
прикривања стварног циља дате организације или политичке гру
пе, или то није пресудно нужно за изградњу односа између против
ника у рату.

R

ДЕФИНИСАЊЕ РАТА
Рат је специфични облик друштвеног сукоба – конфликта, ко
ји садржи одређене војне и највише друштвене активности. То
је друштвено стање у коме оштри конфликти са неком групом
споља (држава, савез држава) или оштри унутрашњи конфликти
налазе излаз  у оружаном сукобу.
Дакле, рат је стање целокупног друштва, не само збир бита
ка или кампања, у условима конфликта који се решава оружјем. У
овој формулацији се не даје дефиниција рата већ једино указује на
његов друштвени карактер. Дефиниције рата које се појављују у
литератури, и то у оној која се у теорији рата сматра релевантном,
су Клаузевицева и Рајтова. Карл Клаузевић (пруски генерал, вој
ни писац и теоретичар, 1780 – 1831) у својој већ класичној дефи
1)

Према истраживању швајцарског научника Жан Жак Бебела, за пет и по хиљада годи
на своје историје, човечанство је водило 14 500 ратова у којима је погинуло преко 3 600
милиона људи, уз непроцењива материјална разарања. Без обзира на то што подаци о
тим питањима у теорији варирају, ове бројке су врло илустративне с аспекта учестало
сти рата у његовој деструктивности.(Мркић Славко, Прелевић Милош, Беговић Анте,
Tеорија о рату, ВИЗ, Београд, 1978, стр. 17).
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ницији рата разликује његово апстрактно и конкретно схватање.
Апстрактно, Клаузевиц рат дефинише као акт насиља чији је циљ
присиљавање противника на испуњење сопствене воље. Да би ово
сувише апстрактно одређење рата конкретизовао, Клаузевиц дода
је да је рат политички акт, оруђе политике, наставак политичких
односа, али другим средствима.2)У суштини ове дефиниције јесте
функционално схватање рата као посебног оруђа за постизање по
литичких циљева. Наведена Клаузевицева функционална дефини
ција је преширока и захтева прецизирање. Наиме, поставља се пи
тање да ли је свака употреба насиља у политичке сврхе рат, како би
се то могло закључити ако би се ишло смером наведене дефиници
је. Одмах се може рећи да свако политичко насиље није рат, нпр.
државни удар, побуна, револуција, војна интервенција, разни обли
ци полицијских акција, тероризам и друго нису рат, мада могу (че
сто и јесу) његови саставни делови. Дакле, рат је примена насиља
на нивоу целокупне државе, или групе држава, уз приближну ме
ђусобну равнотежу ангажованих снага сваке од зараћених страна.
Ако се на нивоу државе или групе држава употребљава војска и та
акција траје веома кратко, када једна страна толико доминира у вој
ном погледу да након краткотрајне употребе насиља друга страна у
сукобу губи вољу за борбу, тада се ради о војној интервенцији, а не
о рату. Међутим, границе између те две категорије још увек нису
научно утврђене, јер оно што је за велику силу војна интервенци
ја, за жртву агресије је рат, па је наука пред значајним изазовима
приликом процењивања настале ситуац
 ије коју треба праведно и
принципијелно класификовати.
Да би се дошло до нових сазнања која доприносе дефинисању
појма рата значајно је анализирати дефиницију Рајта Милса дату
у његовом делу Студија о рату. Он тврди да се на рат, са аспекта
сваке од зараћених страна, може дефинисати као крајња интен
зификација војних активности, психолошких напетости, правне
власти и друштвене интеграције, односно да се рат може сматрати
као истовремени конфликт оружаних снага, расположења станов
ништва, правних начела и националних култура који су толико из
једначени(или свака страна тако процењује) да конфликт између
њих доводи до максималне интензификације сваког од тих фактора
и на једној и на другој страни. Наведена Рајтова дефиниција ука
зује на то да је: Рат одређени облик друштвеног конфликта изме
2)

Карл Клаузевиц, О рату, превод с немачког: Редакција Војног дела, Београд, 1951. стр.
41-45
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ђу друштава као хомогених целина, при чему тај конфликт изази
ва ангажовање не само војних, већ и невојних ресурса друштва и
узрокује знатну друштвену интеграцију и да се тај друштвени кон
фликт решава употребом оружане силе уз приближно уједначене
снаге до мере која и једној и другој страни даје за право да очекује
остваривање циљева.
Обе дефиниције рата – Клаузевицева, првенствено функцио
нална и Рајтова садржајна (која инсистира на споју разних аспе
ката рата на војној, правној, психолошког и социјалној основи),
могуће је спојити у једну: Рат је облик драстичног конфликта изме
ђу политичких друштава у коме се, ради остваривања политичких
циљева, на обе стране примењују сви облици насиља, а посебно
организовано, масовно и у релативно дужем раздобљу оружано на
сиље. Повељом ОУН рат је забрањен као средство за решавање
међународних спорова. Зато се у чл. 2. тачка 4. Повеље УН истиче:
‘’Сви чланови се у својим међународном односима уздржавају од
претње силом или употребе силе против територијалног интегри
тета или политичке независности сваке државе, или на сваки други
начин несагласан с циљем Уједињених нација.’’ ‘’Рат је сукоб
држава, војно-политичких савеза, класа, нација или других дру
штвених група, у коме се примењује масовно оружано насиље, ра
ди остваривања одређених циљева. Најважнији део рата је оружа
на борба, али се он води на свим пољима друштвених делатности:
он је тоталан и свеобухватан.’’3)
Међутим, рат се може дефинисати и као сукоб високог интен
зитета, који се изводи применом оружаног насиља, изазван поли
тичким турбуленцијама непријатељских држава.
Савремено међународно право проглашава рат кривичним де
лом. Значи да отпочињање вођења рата, по међународном праву,
повлачи међународну одговорност. Повеља ОУН одваја закониту
од незаконите употребе силе. Прва је употреба силе у циљу од
бране, док друга представља деликт који се мора осудити и санк
ционисати. Међутим, пракса је показала да се ова одредба међу
народног хуманитарног права често не поштује. Међународне
правне институције су због тога покренуле питање одговорности
и санкција против држава и физичких лица која сносе одговорност
због почињених злочина. Ово је било неопходно, а посебно из чи
њеница, како истиче Николас Политис: ‘’Свако право, да би било
3)

Милојко Стојановић, Наука о одбрани, Правни факултет, Београд, 1992. стр, 109
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од стварне вредности, мора имати санкцију.’’ Класична школа ме
ђународног права делила је ратове на међународне (оружани суко
би између суверених држава) и грађанске (оружани сукоби унутар
суверених држава). Та подела је са правног аспекта актуелна и на
почетку XXI века.
Ратови се могу класификовати на основу различитих крите
рију ма. Зависно од циља, и идејнополитичке оријентације, на:
национално-ослободилачке, верске, одбрамбене, нападачке, кон
трареволуционарне итд. Уважавајући присуство организационих
формација војне силе ратови се могу класификовати на фронтал
не, у којима се борбена дејства воде кроз сударе непријатеља на
јасно омеђеним фронтовима и на партизанске. Обзиром на родове
војске и места извођења операција ратови се деле на: копнене, по
морске и ваздушне и у односу на вид борбених дејстава на: офан
зивне и дефанзивне. Зависно од временског и просторног деловања
ратови се деле на: локалне, регионалне и светске. Многи теорети
чари ратове на основу друштвено-политичког карактера деле на
нападачке и одбрамбене, односно праведне и неправедне: ратове
са ограниченим циљем и ратове са радикалним циљем. Међутим,
сваки нападачки рат – агресија на неку суверену земљу је за њу
са радикалним циљем. На савремену класификацију ратова утиче
низ чињеница, од којих су најбитније: сложеност услова, различи
тост циљева и висок степен производних снага, које омогућавају
ангажовање становништва и употребу савремене технике. Развој
људског друштва је основни чинилац који утиче на рат. Друштво
је изузетно сложено, чини га много унутрашњих веза и односа, 4) и
све их треба узимати у обзир када се разматра тако сложена појава
каква је рат. Сваки елемент људског друштва, посебно економи
ја(било да је реч о глобалном или ужем друштву, у границама одре
ђене државне заједнице) утиче на рат, његове узроке, услове, ток и
резултате. Након детаљног појмовног одређења на основу параме
тара садржаних у дефиницији, могуће је класификовати оружане
сукобе уз уважавање интензитета сукоба као основног критерију
ма. Сходно томе, постоје три категорије оружаних сукоба.5)
4)

5)

Радомир Лукић друштво дефинише ‘’као скупину која материјално производи(и произ
води нове људе) везана процесима који чине друштвену основу( односно материјалним
процесима), која јој омогућује опстанак, који процеси, опет, условљавају процесе који
чине друштвену надградњу.'' (Радомир Лукић, Основи социологије, Универзитет у Бе
ограду, 1962, стр. 275)
Мањи оружани сукоб – карактерише га више од 25 губитака у људству у борби годи
шње(за сваку годину у периоду трајања сукоба и мање од 100 у читавом сукобу); Сред

- 85 -

Радослав Гаћиновић

ДРУШТВЕНА СУШТИНА РАТА.

Иако је рат у општем смислу забрањен међународним пра
вом, постоје ратови који се тешко не могу избећи, а то су праведни,
ослободилачки – одбрамбени ратови. Дакле, кад се говори о пра
ведном рату, мисли на одбрамбене – ослободилачке ратове чије су
контуре дате у међународним правним актима. Теорија праведног
рата Хуга Гроциуса (1583 -1645) кога многи теоретичари сматрају
''оцем међународног права'' обухвата критерије који се у литера
тури наводе на латинском језику и то: jus  ad  bellum, који се тиче
правде у рату уопште, jus in bellum, који се тиче правде у рату на
кон што је почео и jus post bellum, који се тиче правде у рату у за
вршној фази рата, по завршетку.6)
Теорија праведног рата Хуга Гроцијуса налаже да би рат био
праведан, мора испунити шест захтева и то: праведан и оправ
дан разлог(iusta cause); права намера (држава мора имати намеру
да води рат само због праведног и оправданог разлога); легитиман
ауторитет и јавна објава(држава може ићи у рат само ако је одлука
донета од стране легитимног ауторитета и донесена јавно са сазна
њем људи непријатељске државе); задња опција (државе могу кре
нути у рат тек када се исцрпе све мирне алтернативе да би решиле
сукоб, посебно преговоре на дипломатском нивоу); вероватност
успеха(за државу је боље да не улази у рат ако нема могућност да
промени надолазећу ситуац
 ију) и пропорционални захтеви (само
ако су ти захтеви у пропорционалном односу, тј. цена која се плаћа
није превелика, ратна акција се може наставити).
Кад је у питању правда у рату након што је он почео, посто
ји неколико правила које се тичу спољног jus in bellum  и то: по
штовање свих међународних закона; дискриминација и неборбени
имунитет; сразмера; без одмазде. Правда у рату, по завршетку ра
та мора бити испоштована, кроз више активности и то: сразмера
и публицитет, враћање права; разликовање(цивили морају имати
право на одређени имунитет од казнених jus post bellum мера), од
мерена казна; компензација(захтев за финансијском компензаци
јом може бити затражен, али тако да остане довољно средстава и

6)

њи оружани сукоб – карактерише га више од 25, али мање од 1000 губитака у људству
у читавом сукобу и Рат – карактерише га више од 1000 губитака у људству годишње
за сваку годину током периода трајања сукоба(Бранкица Поткоњак – Лукић, Одређење
савремених ратних сукоба, Војно дело, Београд, бр. 3/2007, стр. 161)
Златко Исаковић, Доктрина ''праведног рата'' од Гроцијуса до Уједињених нација, Вој
но дело, бр. 4/2003, стр. 44
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ресурса да побеђена земља може започети са сопственом рекон
струкцијом) и рехабилитација.7)
Различити захтеви да би рат требало да буде пропорционалан
одговор на претњу, у који се упушта у крајњој нужди, надајући
се успеху, одражавају одговорност државника према сопственим
грађанима и према државницима других земаља с истим одговор
ностима. Јер рат је увек насиље кога треба избегавати увек, осим
када је то заиста неопходно и само где то има ефекта на поновно
успостављање мира и безбедности за грађане. Одлучити се за рат
у било ком другом случају значи угрозити сопствене грађане због
разлога који превазилазе оно што државник грађанима дугује.8)
На почетку XXI века концепција jus in bellum, или праведног
рата, обновљена је у новим облицима. Објава рата у безусловном
или условном облику(ултиматум) јесте обавезан чин. Међутим,
пошто државе настоје да избегну одговорност за започињање рато
ва, у многим случајевима њихови лидери покушавају да увере јав
ност да немају непријатељске намере, већ пријатељске, мировне,
мирољубиве и сличне, према земљи која треба да буде нападнута.9)
Пошто се, ако је његов циљ праведан, рат води да би се од
бранила територија и спречила окупација од стране непријатеља,
улога војника је да, уважавајући међународно ратно и хуманитарно
право спречи непријатељске снаге у планираној окупацији земље.
Војна акција је пропорционална у оној мери колико упошљава са
мо толику силу колика је потребна да би се обезбедили војни ци
љеви. Све преко тога не може бити усмерено ка војној победи, већ
ка неком другом циљу који није у опису посла војника. Прављење
селекције укључује одређивање само војних циљева, а то подра
зумева ненападање цивила или непријатељских војника који су се
предали.
Теорија одбрамбеног-праведног рата своје темеље
има у међународном праву, било обичајном или кодификованом.
Чињеница да међународно право прати праксу држава – што је
обележје које се често сматра необичним – обелодањује начин на
који то право обликују стварне размене између ентитета чије вође
деле заједнички интерес у миру, али имају и појединачне интересе
7)
8)
9)

Hugo Grotius, The Law of War and Peace, Indiannapolis: Bobbs Merrill, 1962, p 9-20
Пол Гилберт, Стари и нови ратови, Нова српска политичка мисао, Београд, бр.
1-2/2007, стр. 315-316
Златко Исаковић, Доктрина ''праведног рата'' од Гроцијуса до Уједињених нација, Вој
но дело, бр. 4/2003, стр. 554
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у одржавању безбедности и моћи сопствених држава. 10) Резултат
су два правна начела: оно које се тиче дозвољене употребе силе,
како је дефинисано у Повељи УН и резолуцијама које њу интер
претирају; и оно које се односи на спровођење рата, као што је из
нето у Хашкој и Женевској конвенцији и њиховим додацима. Прво
се јасно односи на улогу државника или других политичких вођа,
као и на улогу војника и чланова других оружаних снага. Дакле,
ослободиолачки-праведни рат неминовно намеће стање у друштву
у којем се сви људски и материјални ресурси стављају у функцију
одбрамбеног рата.

ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ СХВАТАЊА СУШТИНЕ РАТА
Историја цивилизације упозорава да је од свог настанка човек
био изложен насиљу или је спроводио насиље из различитих раз
лога. У новије време мотиви за рат 11) су увек политички. У свом
познатом делу ''Друштвени уговор'' Жан Жак Русо је истакао да
рат није ''однос човека према човеку, већ државе према држави у
коме појединци постају непријатељи само случајно, не као људи...
већ као војници; нипошто као припадници народа, већ као његови
браниоци.''12) На овим поставкама грађено је и класично ратно пра
во. Све до XX века рат је посматран у оквиру права и као правна
установа, најефикаснији пут за заштиту националних интереса.13)
Први писани текст о рату појавио се почетком 5. века пре н.е.
Писац је био истакнути војни мислилац древне Кине Сун Цу Ву.
Запис је гласио: ‘’Рат је велико државно дело од кога зависе суд
бина државе, њен живот и смрт.’’ То је прво указивање да је рат
друштвена појава и да је врло значајан. Поред овог схватања било
је и других. Истакнути филозоф Кине Менциоус је говорио: ‘’Рат
10) Geoffrey Best, War and Law since 1945. Oxford, Clarendon Press, 1994, стр. 5-10.
11) Најбрзометнија битка у историји ратовања изведена је 9. августа 1896. године и то
енглеско-немачки сукоб око превласти над Занзибаром. После 36 минута Енглези су
потопили један брод, искрцали на острво одред маринаца и освојили владарев двор.
Најдужа битка трајала је 6 година. Била је то опсада града Хсјанг – Јанг у Кини. Бит
ка је трајала од 1268 до 1273. године. Био је то исцрпљујући сукоб Монголске војске
Кублај – кана и армије краља из династије Сунг. Монглоли су на крају победили. Нај
крвавија битка била је Стаљинградска битка, са око 1 500 000 жртава. Битка је вођена
између црвене армије и немачких дивизија. Најнеравноправнија битка била је 22 и 23.
јануара 1879. године. Тада је 139 британских војника, са само 17 жртава, одбило напад
4 500 ратника Зулу племена у Роркс Дрипт – Натал - Јужна Африка(Богдан Томановић,
Освит, Билећа, бр. 3/2009, стр. 17)
12) Жан Жак Русо, Друштвени уговор, превео Т. Марковић, Београд, 1949. године, стр. 14
13) Смиља Аврамов – Миленко Крећа, Међународно јавно право, Службени гласник, Бео
град, 2007, стр. 578.

- 88 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2009 год. (XXI)VIII vol=22

стр: 81-100.

је велики злочин.’’ Вавилонци су сматрали да су сви обавезни да
учествују у одбрамбеним ратовима, а у освајачким радници нису
морали. У старој Индији је било супротно мишљење од Кине и
Вавилоније. Рат се сматрао ‘’вечитим поретком ствари на овом
свету.’’ Поједини мислиоци су подстрекивали на рат. Погинути у
рату била је велика част. Значи да се у овом добу писало о рату, али
не аналитички, већ у склопу других текстова.14)
Већина античких мислилаца сматрала је да је рат човеково
природно стање и да су неки ратови корисни. Хераклит (око 530470, пре н.е.) који је материјалист, указивао је на принцип проти
вуречности, кретање и преображај, сматрао је ратове ''нормалним''
стањем друштвеног живота. Одобравао је ратове за стицање робо
ва. Једне је чинио боговима, а друге људима, неке робовима, а неке
слободним. Ваља знати каже Хереклит, да је рат општи, да је за
вада (ерис), у ствари, правда и да се све дешава на основу заваде...
сама та тврдња је, вероватно, полемичка, односно уперена против
Хомера који је проклињао рат и заваду: ''дабогда нестало заваде
међу људима и међу боговима''.15) Хереклит не дели ту племениту
Хомерову илузију, већ пре верује да је и сама синтагма праведни
рат – таутолошка. Хереклит је тврдио да је сваки рат праведан или
га нема. Платон (око 427-347, пре н.е.) грчки филозоф, објективни
идеалист сматра да је ''рат природна особина народа'' и да је ра
товање стални задатак државе. Платон уочава да сви ратови нису
исти. Он их сврстава у две групе: унутрашње и спољне. Унутра
шњи су се водили међу државницима у Грчкој. То су штетни ратови
и братоубилачки. Спољним ратовима називао је ратове који су се
водили између хелена и негрчких племена (варварима) за које је
сматрао да су праведни. Платон је сматрао да за сваки рат треба
тражити разлог.16)Аристотел, слично Платону рат је сматрао при
родним начином стицања имовине. Аристотел (382 – 322, пре н.е.)
као велики грчки филозоф и мислилац није оправдавао сваки рат.
Делио их је на пљачкашке и оне који обезбеђују мир. Тукидид (око
454-око 396. пре н.е.) грчки војсковођа и непристрасни историчар
у своме делу ''Пелопонески рат'' је указао на непомирљивост две
робовласничке државе: Демократска Атина и аристократска Спар
та. Њихови спорови су се решавали ратовима. По њему ратови се
14) Милојко Стојановић, Наука о одбрани, Правни факултет, Београд, 1992, стр. 47
15) Љубомир Стајић – Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар, Бео
град, 2007, стр. 223
16) Милојко Стојановић, Наука о одбрани, Правни факултет, Београд, 1992, стр. 49
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најчешће воде ради материјалне користи. Он сматра да ''мир ужи
вају они који се спремају за рат''.17)
У старом Риму рат се сматрао неопходном делатношћу држа
ве. Међутим, први пут се јављају различита гледања на рат која се
уоквирују у целовитост доктрине. Јављају се прве идеје о правед
ним и неправедним ратовима. Цицерон(Цицеро, Марцус Тулиус
1006-43. пре н.е.) велики римски говорник, политичар, филозоф и
писац је био један од ретких који је осуђивао рат. У својим '' Фило
зофским списима'' истиче да све проблеме треба решавати ''путем
преговора''. Он оправдава једино одбрамбене ратове. Проповедачи
раног хришћанства су посебно осуђивали рат, сматрајући да је зло
чин убијати. Мислиоци овог доба оправданост рата су препуштали
владару (Св. Августин). Општа карактеристика њихових мисли је
сте да се ратови правдају, ради интереса владајуће робовласничке
класе. Они који нису владали, на ратове нису имали утицаја.
У феудалном друштву религија је диктирала схватање о дру
штвеној оправданости рата. Рат је оправдаван вишом силом – бо
жанском вољом. Тома Аквински (1225-1275) један је од најзначај
нијих мислилаца хришћанства, сколастички филозоф и теолог
сматрао је да је сваки рат оправдан, под условом да га води црква.
Међутим, да би био оправдан мора испуњавати три услова: мора
постојати оправдан разлог за рат, рат мора да води владар и да би
се водио рат мора да постоји ваљана намера. Крсташке ратове
(1096-1270) црква је правдала тиме што су неверници ''оскрнави
ли'' христов гроб. Све остале религије су на сличан начин правдале
рат и своје ставове формирали именом ''теолошка схватања о рату''.
Заједничко схватање је да је рат извор божије воље, а не одређених
друштвених односа.
Николо Макијавели (1469-1527) у своме делу ''Владалац'' до
пушта владару да се бори свим расположивим средствима, а у
''Размишљањима'' Макијавели каже да свака држава мора да води
освајачку политику, јер су сви народи себични и грабљиви. Држава
треба да покори друге, пре него што други покоре њу. Политика
освајања представља, у суштини, борбу државе за свој опстанак.
Држава треба да започне рат онда када то њој одговара, а не њеном
противнику. Јак народ не мора да тражи савезнике, јер му се они
сами нуде. Јака држава побеђује зато што има снагу, али и веру у
себе, колико и храбрости и одлучности. Данте Алигијери (126517)

Исто, стр. 50
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1321) и Еразмо Ботердамски (1466-1536) нису правдали ратове.
Сматрали су да сваки спор треба решавати у ''тишини мира''.18)
У буржоаском схватању рата влада уверење да, право сваке
земље на рат постаје законито. То је, у ствари, период када долази
до интеграције мањих држава у веће, али и до конфликата, који се
најчешће решавају ратовима. То је имало велики утицај на развој
различитих теорија о рату.
Етичка теорија је једна од првих целовитих теорија рата.
Основа јој је етика - добро и зло. То је схватање које одобрава или
осуђује рат. Моралистичко схватање рата гледа на рат не само да
доноси материјалну корист него морално уздиже човека. Међутим,
други тврде супротно. Да је рат неморална категорија, јер односи
људске жртве и наноси материјалну штету. Они осуђују рат, али
немају утицај као апологети. Апологети(онај који говори или пише
одбрану - бранилац) препоручују рат као неопходност. Сматрају га
''почетком високог морала'', а вечити мир немогућим и штетним.
Они сматрају да рат морално уздиже човека и извлачи га из учма
лости и труљења. Најистакнутији представник је Ниче и Лајбниц
који су аутори опасне реченице: ''вечити мир је могућ само на гро
бљу''. Или пак Ничеова максима гласи: ''Сви добри људи су слаби,
јер нису довољно јаки да буду зли.'' Они тврде да свака земља свој
највиши успон доживљава после жестоких ратова. Међутим, упр
кос својој теорији Ниче није одговоран за злочине национал-соци
јализма. Иако припада немачкој буржоас кој филозофији, екстрем
ни нацисти су истрзали делове Ничеове филозофије и уклапали је
у нацистичку идеологију. Неки теоретичари убрајају и Хегела као
представника ове теорије (''Основе филозофије права''). Он у том
делу истиче: ''Као што ветар брани језеро од гњилежи, тако рат
брани народ од трајне тишине''.19) Хегел се разликује од осталих
апологета, што је сматрао да рат треба анализирати као друштвену
појаву.
Биолошка теорија рата настоји да представи рат као природан
биолошки закон у животу народа. По њима ''Узрок рата ће се увек
скривати у самој природи човека и друштва, па рат никада неће не
стати на земљи док постоји човек - његов узрочник''.
18)
19)

Исто, стр. 53
Љубомир Стајић – Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар, Бео
град, 2007 стр. 223. 230
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Томас Хобс(1588-1679) енглески филозоф тврди да је човек чо
веку вук – hamo homini lupus est. По њему људи желе један другога
да униште, и тако долази до рата. Зато је по Хобсу ''рат природно
стање''. Он тражи јаке државе, које једино могу спречити рат, и то
силом.20) Фашизам и нацизам, посебно Хитлер су користили ову
теорију. Слична схватања постоје и данас. Примењује се Дарви
нова теорија, која каже: ''Кроз рат јачи стичу право да продуже жи
вот, док слабији морају да нестану.'' Херберт Спенсер (1838-1905)
енглески филозоф и социолог о рату каже: ''У рату побеђује јача
група која се касније шири.'' Затим јача са свим неопходним инсти
туцијама, које у моћној држави спречавају рат.
Расна теорија је најгрубља биолошка теорија о рату. Она је
произашла из погледа на више и ниже расе, а заснива се на природ
ном одабирању људи, с тим што више расе доминирају. Заговор
ници ове теорије истичу да народ не репрезентују интелектуалне
и радне способности, него природна својства(крв, раса, земља).
Адолф Хитлер (1889-1945) сугерише да се читаво човечанство по
дели у три групе: расе које утемељују културу(Немци), расе које
носе културу(азијски народи: Јапан и Кина), и расе које разарају
културу(Жидови и остали народи). Најзад у Трећем рајху раси
зам постаје државна идеологија. Ову теорију је наставио Карл Ми
лер(''савршени човек је Немац''). Ова теорија има два значаја: прво,
покушај да се империјалистичкој политици да биолошко значење,
и друго, да се плански утиче на психу човека, уграђујући у њу ин
тересе владајуће класе.
Малтузијанска теорија је добила назив по енглеском буржо
аском економисти и свештенику Томас Роберту Малтусу (17661834). Он тврди да се множењем становништва у геометријској,
а производња животних намирница само у аритметичкој прогре
сији, долази до ''Закона апсолутне пренасељености'', што доводи
до глади и беде у народу. У својим радовима Малтус истиче два
начина у спречавању пораста становништва, и то: Први – позити
ван је рат, епидемије, глад и друго. Друго – негативан је поступак
склапања брака у зрелим годинама и заговара сексуалну уздржљи
вост. Малтус је најснажније дефинисао рат: ''Рат дејствује као један
од најутицајнијих брана становништва.'' Следбеници Малтуса иду
још даље, тврдећи да су се у ратовима појавиле све нове цивили
20)

Steve Chan, International Relations in Perspective – The Pursuit of Secutiry, Welfare, and
Justice, New York: Macnillan, Publiching Company, 1984, p. 108-113
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зације, зато су тврдили да је рат један од најистакнутијих облика
у одвијању друштвеног живота. Дакле, заговорници ове теорије
сматрају да се ради прекобројног становништва траже средства за
живот ван граница и да тада долази до рата. Противници ове тео
рије су тврдили да рат не изазивају гладни, већ они жељни богат
ства.21)Геополитичка теорија доказује да узроци рата нису у самом
друштву, у његовој класној подређености, него у недовољном жи
вотном простору. Политичко организовање(па и држава) зависи
од географске средине, тла на којем живи одговарајућа заједница,
величине и састава тла, географског положаја и граница са суседи
ма. Зато држава мора обезбедити ове услове ако хоће да опстане и
да се прошири. Ова теорија је нашла највећу примену у Немачкој.
Хитлер је у свом делу Mоја борба ( “Majn kamf”) коју је написао у
затвору 1923. године а објавио је 1925. год. писао: ''Ми национал
социјалисти морамо осигурати немачком народу потребну земљу
и тло у свету. Ово је једина акција која је пред Богом и нашим не
мачким поколењима допустила оправданост проливања крви.'' Без
обзира на поучне примере о ратовима из прошлости који су од
нели десетине милиона људи, на почетку XXI века, многи војни
теоретичари и политичари правдају стационирање својих снага на
туђим територијама.
Комунистичка схватања о рату, насиљу и миру сврставају се
у две групе сродних схватања: социјалутопистичка (Томас Мор,
Томазо Кампанела...) и марксистичка (Карл Маркс, Фридрих Ен
гелс, Лењин, Франц Меринг..). Једна и друга група схватања по
лазе од критике капиталистичког друштва и његових установа за
експлоатацију, нарочито, приватне својине и предлажу нови про
јекат друштва без приватног власништва и економске неједнако
сти, као извора друштвеног зла. Док се утописти, с једне стране,
залажу против рата, допуштајући само одбрамбени рат, дотле се
марксисти залажу за праведне ратове: револуционарне(пролетари
јата против буржоазије), ослободилачке и одбрамбене, а против су
неправедних ратова, освајачких, нападачких и империјалистичких.
Један веома значајан период у људској историји представља
период хладног рата у другој половини XX века. Након завршетка
‘’хладног рата’’ у свету нема стабилног мира. Никада политичари
нису више говорили о миру и безбедности, а никада као након завр
21)

Љубомир Стајић – Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар, Бео
град, 2007, стр. 223

- 93 -

Радослав Гаћиновић

ДРУШТВЕНА СУШТИНА РАТА.

шетка ‘’хладног рата’’ човек није био угроженији и небезбеднији.
Иако је хладни рат условио трку у наоружању, он је ипак предста
вљао један баланс између великих сила и може се речи био брана
већим оружаним сукобима. Међутим, након завршетка ‘’хладног
рата’’ и успостављања униполарног система моћи, велики број ма
лих земаља постаје мета насиља од стране креатора новог свет
ског поретка и глобализације света. Дакле, агресивно понашање
неких великих сила над малим и немоћним земљама, политички и
војни притисци и грађански сукоби обележили су период након
завршетка ‘’хладног рата’’ све до почетка XXI века.“Хладни рат”
је трајао све до краја осамдесетих година ХХ века и представљао
је стање “ни рата ни мира”, а два супротстављена војно-политич
ка и идеолошка блока (НАТО и Варшавски) развијали су модерно
оружје и опрему разорне моћи у количинама какве нису забележе
не до тада.
Од завршетка ‘’хладног рата’’ до почетка XXI века, регионал
ни сукоби широм планете, представљају један су од највећих про
блема савременог света. У 1992. години у свету је било 35 ратних
сукоба, а током 1994. године у свету су вођена 34 већа оружана
сукоба на 28 локација. од 1945. године у регионалним сукобима
погинуло је, према проценама, више од деведесет милиона људи.
Због њих је више од педесет милиона људи померено са својих
огњишта.22) Велики број теоретичара сматра да ће се број сукоба
увећавати и захватити и остале делове света. Разлози су веома ви
шеструки, између осталог и: Војно-индустријски комплекси, ње
гови потенцијали и масовна војно-истраживачка и производна спо
собност, запосленост радника, тржиште оружјем и високи војни
буџет, (који су само у 1995. години достигли у свету око хиљаду
милијарди долара) траже простор, тржиште и “потрошаче”, а они
се могу наћи само на просторима ратних сукоба. Техничко-техно
лошки развој индустрије, економије, запосленост индустријских
потенцијала земаља, региона и континената, сразмерно том разво
ју, неће се одвијати без обезбеђења сировина и погонске енерги
је. Сировине и енергенти нису равномерно распоређени на земљи,
што може бити озбиљан проблем да оваква индустријска машине
рија правилно и ефикасно функционише. Нафта, гас, храна, вода,
минералне сировине нису доступни свим земљама, што је један од
битних услова да се живот несметано настави. Постоји опасност
да дође до неспоразума између оних који тим богатствима распо
22)

Исто, стр. 227

- 94 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2009 год. (XXI)VIII vol=22

стр: 81-100.

лажу и оних којима су та богатства потребна, а немају их у својој
земљи.
Нови светски поредак настао после “хладног рата” није ство
рио услове за напредак и мир међу народима. Уместо “хладног
рата”, успоставља се хладни мир. Политичке кризе, религиозни,
етнички и други сукоби, најчешће су последице покушаја оствари
вања економских, националних, а понекад и најважнијих приват
них интереса транснационалних компанија. На почетку XXI века
свет потресају многобројни сукоби. Воде се грађански ратови, па
и ратови међу државама, који се тешко заустављају и који прете да
измакну контроли и прерасту у регионалне ратове. Сви већи ору
жани сукоби вођени током 1993. и 1994. године били су по својој
суштини грађански ратови, а њихов циљ је био промена владе или
контрола над појединим подручјима (територијама). Разбијањем
Југославије и распадом Совјетског Савеза долази до већих ору
жаних сукоба због успостављања граница нових држава. Сукоби
у Алжиру и Таџикистану усмерени су на смену власти, док је нај
новији рат у неким афричким државама мешавина територијалних
захтева и жеље за сменом власти.

АСИМЕТРИЧНИ ВОЈНИ И НЕВОЈНИ ОБЛИЦИ 
УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
Да би се разумело шта представљају асиметрични ратови,
потребно је дати структуру дефиниције тог у војној терминологи
ји још увек мало распрострањеног концепта, који, међутим, није
нов када су дешавања у питању. Герила је, најпре спонтано, затим
у теорији, сугерисала дефиницију асиметрије, тако што је нудила
решења којим би се парирало снагама противника.
Симетрију23) карактерише ‘’права пропорција’’, као што је
случај у архитектури. Тако, симетрија представља најмање два
упоредна елемента. Асиметрија је свесно одсуство симетрије, док
је дисиметрија недостатак симетрије. Дакле, асиметрија је одређе
нија од дисиметрије, јер је ‘’права пропорција’’ одсутна а исправка
није могућа. Митолошко порекло асиметрије може се приписати
младом Давиду, победнику над Филистејцем Голијатом, надомак
Јерусалима. Супротстављен моћно наоружаном диву, млади па
стир, да би избегао борбу, послужио се својим генијем и обичном
23)

Бартелеми Курман и Дарко Рибникар, Асиметрични ратови, НИЦ – Војска, Београд,
2003, стр. 20
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праћком смртно погодио непријатеља у главу. Однос снага био је
потпуно неуравнотежен, али је ипак слабији победио. У Библији
је записано: ‘’тако, помоћу праћке и камена, Давид је био јачи од
Филистејца, и обори га и одузе му живот, без мача у руци.’’ Овај
догађај симболизује победу јунаштва над оружјем и ума над сна
гом. Са стратегијског становишта симетрија се поима као борба
равноправних противника, дисиметрија као настојање једног од
њих да стекне квалитативну и/или квантитативну предност, док
асиметрија одговара обрнутом поступку, а то је да се искористе све
слабости противника и нанесу му се што већи губици.
Дисиметрија може бити отворено испољена решеност за ства
рањем једне свеобухватне стратегије, која зарад постизања циља,
тежи да наметне превагу у средствима. Овакву решеност обично
испољавају државе, тако да се тежња дисиметрији може везивати
за неку политичку одлуку. Немоћ у снагама не подразумева искљу
чиво дисиметрију у војним средствима, већ и бољу координацију
средстава за комуникацију и рат у целини. Генерално посматрано,
стратегија може бити дисиметрична уколико један од противника
располаже квалитетнијим командним центром, како у погледу об
учености састава, тако и у погледу супериорности средстава којим
се користи. Насупрот асиметрији, дисиметрија се обично повезује
са стратегијом државе, а не стратегијом неке недржавне групе. То
значи да наоружане групе на терену могу користити асиметрична
средства, избегавајући јаке тачке противника и настојећи да се с
њом сукобе у, за њега, неповољнијим околностима. Међутим, ди
симетрија изискује дугорочне инвестиције с циљем да се на тех
ничком плану постигне супериорност, што није свима доступно.
Самим тим, дисиметрија остаје искључива привилегија моћних.
Асиметрија подразумева одбијање правила борбе која намеће про
тивник, чинећи тако све операције потпуно непредвидивим. То
претпоставља истовремено коришћење снага мимо њихове основ
не намене и, нарочито оних који су изван сваке сумње (као што су
цивили), затим оружја против којих средства заштите нису увек
прилагођена(оружја за масовно уништење), метода које негирају
конвенционални начин ратовања, места сукобљавања која се не
могу предвидети(ужи делови градова, јавна места) и фактора из
ненађења, при чему је ова последња карактеристика најзначајни
ја. Користећи технички једноставна средства асиметрија се може
поистоветити с ‘’оружјем сиромашних’’, у мери у којој бројним
учесницима, са веома ограниченим средствима, отвара могућност
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потпуно несразмерне штете. То, међутим, не значи да је асиметри
ја замена која се пружа онима којима је дисиметрија недоступна.
Сасвим је могуће да и моћни актери, и то потпуно свесно, одаберу
стратегију асиметрије, мешајући чак овај концепт с ‘’ратном ве
штином’’, као да он обећава успех изнад свих очекивања, имајући
у виду да је ниво ангажованих снага знатно нижи од постигнутих
резултата.24) Дисиметрија може бити делотворна једино уколико
противник користи средства која се могу открити и предвидети,
тј. она против којих је могуће одупрети се. И, што је дисиметрија
израженија, то су асиметрична средства бројнија и тиме ефика
снија. Може се констатовати да, што је дисиметрија већа, повећава
се и поље примене асиметрије. Дакле, прапочеци асиметрије на
лазе се у дефанзивном отпору против надмоћнијег противника.25)
Због својих бројних успеха, од којих су, многи постали предмет
теорија, асиметрија је постала истинско оруђе рата којим је могуће
не само однети значајне победе, већ нарочито, одбацити непријате
ља, каткад га и сломити и трајно му се наметнути.
Резиме
Рат је  сукоб држава, војно-политичких савеза, класа,
нација или   других друштвених група, у коме се при
мењује масовно оружано насиље, ради остваривања
одређених циљева. Најважнији део рата је оружана
борба, али се он води на свим пољима друштвених де
латности, он је тоталан и свеобухватан. Ратови се
могу  класификовати на основу различитих критерију
ма. Зависно од циља, и идејно-политичке оријентаци
је, на: национално-ослободилачке, верске, одбрамбене,
нападачке, контра-револуционарне итд. Уважавајући
присуство организационих формација војне силе рато
ви се могу класификовати на  фронталне, у којима се
борбена дејства воде кроз сударе непријатеља на ја
сно омеђеним фронтовима и на партизанске. Обзиром
на родове војске и места извођења операција ратови
се деле на: копнене, поморске и ваздушне и у односу на  
24) Исто, стр. 23
25) Ту пример Давида, који користи посебну стратегију да би надвладао Голијата и натерао
Филестејце да дигну опсаду Јерусалима, указује да је асиметрија последња брана пре
самог потчињавања непријатељу. Речита је епизода када су Гали под вођством Бренуса
покушали да освоје Рим. Након вишемесечне опсаде, користећи предах Римљана, Га
ли су се под окриљем ноћи одлучили за одсудни напад. Гуске са Капитола, посвећене
Јунони, узбуниле су римску стражу и осујетиле напад. Ипак, на крају, дизање опсаде
уследило је тек пошто су Римски прваци Бренусу и његовој моћној војсци исплатили
велики данак, али чињеница је да би галски ратници дошли до још већег блага да су
успели да загосподаре градом, што им никад није пошло за руком. ( Љубомир Стајић –
Радослав Гаћиновић, Увод у студије безбедности, Драслар, Београд, 2007 стр. 230 )
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вид борбених дејстава на:   офанзивне и дефанзивне.
Зависно од временског и просторног деловања ратови
се деле на:  локалне, регионалне и светске.
Многи теоретичари ратове на основу друштвено-по
литичког карактера   деле на нападачке и одбрамбе
не, односно праведне и неправедне: ратове са ограни
ченим циљем и ратове са радикалним циљем. Иако је
рат у општем смислу забрањен међународним правом,
постоје ратови који се тешко не могу избећи, а то су
праведни, ослободилачки – одбрамбени ратови. Теори
ја праведног рата може бити подељена на три дела,
који се у литератури наводе на латинском језику и то:
jus   ad   bellum, који се тиче правде у рату уопште,
jus in bellum, који се тиче правде у рату након што
је почео и  jus post bellum, који се тиче правде у рату
у завршној фази рата, по завршетку. Дакле, ослобо
диолачки-праведни рат неминовно намеће ситуацију у
друштву у којој се сви људски и материјални ресурси
стављају у функцију одбрамбеног рата.
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SOCIAL NATURE OF THE WAR
Summary
The war is the conflicts of the states, military-political
unions, classes, nations and other social groups, in which
there are implemented mass arm violence for purpose of
achievement of defined objectives. A most important part
of the war is the armed battle, but it is also made in all
areas of social activity, it is comprehensive and total.  The
wars could be classified on the basis of various criteria.
Depending on the objectives and ideological-political ori
entation they could be classified as: national-liberating,
religious, defensive, attacking, counter-revolutionary
ones, etc. Taking into consideration a presence of organi
zational formations of the military power the wars could
be classified into frontal ones, in which the military ac
tivities are made in a form of the clashes of enemy forces
in clearly defined fronts and on the   partisan-like ones.
Regarding the branches of military and the places where
the operations take place, the wars could be classified
into terrestrial, naval and aerial ones. Regarding the way
of military activity they could be classified into offensive
and defensive ones. Regarding time and space elements of
military activities the wars could be classified into: local,
regional and the world ones.
Many theoreticians classify the wars on the basis of so
cial-political character on the attacking and defending
ones, or justified and unjustified ones: the wars with lim
ited objective and the wars with radical one. Although the
war in general term has been banned by international law,
there have been the wars that could hardly be avoided, and
these are justified, liberating-defending wars. Theory of
justified war could be classified into three parts, that are
marked in literature in Latin language as: jus ad bellum,
regarding the justice in the war in general, then jus in bel
lum, regarding the justice in the war after its start and jus
post bellum, regarding the justice in the war in the finish
ing phase of the war and after the war. Shortly, liberating.
justified war inevitably enforces a situation in the society
in which all human and material resources are put into the
function of defensive war.
Key Words: war, society, politics, political violence, theo
ry, law.
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АРОНОВА КОНЦЕПЦИЈА СУКОБА И РАТОВА
У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
Сажетак
Аронова концепција сукоба и ратова између држава
у први план истиче њихову историјско-социолошку
условљеност. Кроз Аронову анализу наведених појава
могуће је извести веома битне закључке да у међуна
родним односима доминирају дипломатија и страте
гија, сукоб и сарадња, али само као крајње тачке у том
односу. Између њих постоји читав спектар осталих
односа – медијација, добре услуге, арбитража и др.
Посебна пажња ће бити усмерена на анализу саме ди
јалектике односа између рата и мира за време ескала
ције политике „хладног рата“ између две супер силе –
САД и СССР. То је период шездесетих година прошлог
века. Односи између два блока су се заснивали на тзв.
„стратегији одвраћања“ и између њих се успоста
вила тзв. биполарна равнотежа снага. Оваква врста
равнотеже је доминирала у међународним односима
све до рушења Берлинског зида, 1989. године.
Кључне речи: мир, рат, равнотежа снага, блокови,
сукоби, историјска социологија, реализам, бихејвиори
зам.

УВОДНА ИЗЛАГАЊА

S

укоби и ратови, било да се ради о њиховом унутрашњем или
међународном испољавању, представљали су изузетно значај
ну појаву у међународним односима и привлачили пажњу тео
ретичара и практичних истраживача. Тиме су се бавили писци из
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разних области друштвених наука – филозофи права, политички
филозофи, војни стратези, историчари, као и аутори утопистичких
планова о „вечном миру“.
Овакви односи имају специфичан облик испољавања у међу
народним односима и њима су се бавиле (и још увек се баве) многе
школе и правци – реалистичке, легалистичке, социолошко-исто
ријске и бихејвиористичке.
Рејмон Арон (Aron Raymond) је својом појавом у науци о ме
ђународним односима означио својеврсну прекретницу. Утицао је
на настанак једне нове школе, која се разликовала од бихејвиори
зма, чистог реализма и легализма. Ради се о појави једне нове шко
ле која у први план ставља структуру и динамику међународних
односа и превазилази монистичке интерпретације истих.
Историјска социологија не значи једноставну комбинацију
историје и социологије, већ мултидисциплинарни приступ у коме
примерно место добија политичка наука. Арон је настављач по
литичких идеја Хобса (Hobbes), Лока (Locke), Монтескјеа (Monte
squie u), а посебно Конта (Compte), што је његову теорију учинило
флексибилнијом и мање подложном догматизовању.
Надаље, Аронова теорија сукоба и ратова је извршила велики
утицај на даљи ток развоја науке о међународним односима и нико
јој не може оспорити актуелност. Посебно су актуелне његове кла
сификације кроз историју где сваки савремени истраживач може
тражити емпиријско-историјске потврде својих истраживања.

1. АРОНОВО СХВАТАЊЕ УЗРОКА ИЗБИЈАЊА СУКОБА И
РАТОВА МЕЂУ ДРЖАВАМА1)
По Арону, постоје два узрока агресивног понашања држава,
или, како их он сâм назива, корени ратних институција: ти узро
ци су биолошке и социолошке природе. Да би дошао до рата, Арон
полази од стања напетости између и унутар њих. Ове напетости се
по себи разликују. Психоанализа испољава склоности да напето
сти између појединаца објашњава напетостима унутар њих. Агре
сивност се јавља из фрустрације. Уколико психолошки нормалан
појединац не сузбије фрустрацију, он осећа непријатељство према
1)

На почетку овог излагања треба рећи да Арон у свом теоријском опусу врло често
уместо термина држава користи термин народ, тако да је своје главно дело из области
међународних односа назвао „Paix et guerre entre les nations“ („Мир и рат међу народи
ма“), мада се оно преводи и као „Мир и рат међу државама“.
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себи сличним, јер не одобрава њихово понашање или се са њима
налази у сукобу због неког добра или остварења неких вредности.
Чини се да је главна суштина стања напетости у разлици борбе
између нормалних појединаца од оне између агресивних, настале
услед дејства фрустрације.
Веза између фрустрације и агресије није апсолутна, већ зависи
од понашања појединаца који су је изазвали. Овим се Арон раз
ликује од бихејвиориста код којих је веза између фрустрације и
агресије апсолутна: узрок агресивног понашања лежи у одређеној
фрустрацији и, обрнуто, свака фрустрација нужно води одређеном
виду агресивности. Свака препрека ка остварењу циља може дове
сти до мобилизирања одређене количине енергије, а ако то стање
дуже потраје долази до изливања тако мобилизиране енергије и
деструктивног понашања.2)
Арон истиче да права људи произилазе из природних права
и ниједно право не може укинути то право. Пошто нико не може
гарантовати поштовање тих права, људи треба да их сами бране.
Хобс експлиците објашњава да нема мира међу народима због тога
што између њих још увек влада природно право, а они сами се на
лазе у природном стању. На основу тога рат остаје крајње средство
за прибављање правде (ultima ratio).
Што се друштвених корена агресивности тиче, Арон полази
од самољубља (l’amour propre). Самољубље се тумачи као жеља за
поседовањем која преоб
 ражава доскорашње савезнике у супарни
ке. Поседник прве позиције је потенцијално агресиван у односу на
слабије рангираног, јер моћ и снага постају предмет неизбежних
рачуна односа снага. Сукоби се тумаче у склопу историјских од
носа, јер је то једини начин њиховог исправног тумачења. Сукоби
који воде рату не почињу у духовима људи нити су једна проста
шароликост различитих видова агресивног понашања (бихејвио
ристи), већ треба имати у виду особене начине појаве ратова она
квим каквим их познајемо у модерним друштвима. Шема избијања
сукоба би била следећа: фрустрација, напетост, сукоб и, на крају
пирамиде, рат.
До рата долази у оним моментима када политичке јединице
желе да достигну неспојиве циљеве, а сâм сукоб постаје насилан
2)

Најисцрпнију студију бихејвиористичког проучавања сукоба и њиховог разрешавања
је дао др Љубивоје Аћимовић у својој студији: Наука о међународним односима – те
орије и истраживачки правци, Научна књига, Београд, 1987, стр. 183-232.

- 103 -

Срђан Словић

АРОНОВА КОНЦЕПЦИЈА СУКОБА И РАТОВА У ....

онда када један од противника прибегава физичкој сили да би дру
гог принудио на потчињавање. Насиље постаје рат у правом сми
слу речи онда када за узроке има политичке циљеве. Ратови се мо
гу завршити путем права или продужењем борбе.
Узрок рата може бити и конкуренција (у погледу расподеле до
хотка или деобе тржишта). У свим сукобима Арон види један недо
статак солидарности и свих оних елемената који се налазе између
сукоба и сарадње.
Још један узрок рата може бити и национализам – најдинамич
нији и трајни извор међународних затегнутости и сукоба.
Анализирати рат као крајње средство политике значи имати у
виду три елемента: Какво је дипломатско поље? Каква је структура
моћи унутар тог поља? Каква је техника рата на коју се мање-више
позивају владе да би изразиле важност тих односа? Многи приме
ри из дипломатске историје поткрепљују ове чињенице. Дипломат
ско поље Таљеранда (Talleurand) и Бизмарка (Bismarck) се никада
није ширило ван Европе.
На узрок рата може да утиче и начин организовања политич
ких јединица. Сам начин организовања је у великој мери повезан
са судом који државници доносе о томе шта је легитимно, а шта
није, какво је њихово схватање рата или дипломатије. Начело ле
гитимитета, са своје стране, изазива три врсте сукоба: „Оне који
за собом повлаче множину различитих интерпретација, оне који
се налазе између статуса постојања и новог начела и оне који су
резултат примене истог начела и промена које утичу на однос сна
га“.3)
Војна организација политичких јединица може да утиче на из
бијање сукоба јер је повезана са друштвеном организацијом. Ра
није се и сама величина царства мерила према броју племена која
су могла да носе оружје, али је развој ратне технике и индустрије
довео до промене овог схватања.
Плуралистичку концепцију рата заговара и Шварценбергер
(Schwarzenberger), који истиче четири главне особине рата: 4)
● Рат је друштвени феномен. Он се не може поредити са не
ким природним дешавањима која имају узроке ван људског
окружења;
3)
4)

Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calman Lévy, Paris, 1964, p. 163.
Georg Schwarzenberger, Power Politics, London, Stevens, 1964, pp. 198-199.
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● Рат је типично обележје друштава где постоје оружане и су
верене групе. То је особина хомо сапиенса. Као члан дру
штва или друштава у оквиру заједнице, човек се у својим
односима са другим људима понаша другачије од суверених
држава. Док је државни апарат довољно јак, а постоји и во
ља да се сила употреби, рат се може спречити. Другачија
је ситуација у међудржавним односима; рат између држава
је резултат анархичности међународног друштва, одсуства
владе и институција који би принудом гарантовали успоста
вљање мирних односа;
● Рат служи својој сврси. Његови узроци, циљеви и функције
се не могу објаснити монистичким показатељима. Рат се мо
же сматрати и заменом за легалне институције које постоје
унутар државе (друштва);
Рат је модел тактике у међународним активностима. У поре
ђењу са преговарачким тактикама, он је мање подложан прорачу
нима и тактизирању. У том циљу и Бизмарк сматра да “рат треба
бити тако вођен да мир сматра могућим”.
Из наведених схватања рата се види да Шварценбергер, за раз
лику од Арона, рат посматра као институцију међународних од
носа која је више социолошког, него политичког карактера. У том
циљу и прави разлику између међународног друштва и међународ
не заједнице. Међународни односи се налазе у фази међународног
друштва, док је међународна заједница виши степен интеграције.
Анализа узајамног односа рата и мира је најоригиналније гле
диште Аронове целокупне теоријске анализе. Арон за полазну
основу узима рат, јер се дипломатско-стратегијско вођење позива
на могућност оружаног сукоба, а циљ коме тежи цело човечанство
је мир, а не рат. Међународни односи се налазе у сенци рата и ми
ра, и с обзиром на чињеницу да су они међудржавни, они се своде
на дипломатију или рат. Пошто у међународним односима нема
врховног арбитра који би принудио државе на одређено понашање,
спрега дипломатије и стратегије чини особен елемент односа међу
државама. Дипломата и војник поступају у својству представника
заједнице којој припадају: амбасадор представља државу у врше
њу својих функција и политичкој целини у чије име говори, а вој
ник на пољу борбе и политичке целине у чије име може да погине.
Само дипломатско вођење може често пута бити прекинуто оружа
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ном борбом, чак иако се забрањује употреба насилних средстава.
Ривалство међу државама не престаје закључењем примирја.
Уколико је рат свесно жељен, он представља средство спољне
политике, а уколико су узроци рата непознати актерима, онда он
представља зло. Рат оставља велике последице на прошле и будуће
генерације, јер се мирни односи међу државама одвијају у сенци
прошлих битака и у страху од будућих ратова. Пошто је мир тешко
досежан циљ, у склопу стварног односа снага преовладавају три
начина акције: одвраћање, убеђивање и субверзија.
Зависно од тога да ли се проучавању проблема рата прилази
на микро или макро плану, рат се сматра девијантном појавом или
средством политике. Ово је тзв. бихејвиористичка концепција рата
коју у први план истиче Келман. Са индивидуалног аспекта посма
трано, рат се сматра девијацијом: он избија услед неких недостата
ка механизама за одржавање мира. Према психоаналитичком при
ступу, рат је један аспект ирационалног понашања који се односи
на ирелевантне и личне мотивационе чиниоце присутне у човеку.
Овде се ради о повезаности рата са типичним начинима реакције
индивидуа на претњу.5) Из овога се извлачи закључак да су извесне
врсте ставова у виду провокације или извршене претње повезане
са мирољубивим начинима решавања сукоба.
Један од могућих узрока ратова према бихејвиористичкој ин
терпретацији овог феномена може бити и културни чинилац. Једна
од детерминанти рата је и недостатак адекватних културних мо
стова који би промовисали међународно разумевање и спречили
избијање рата приликом ескалације сукоба (Еинџел-Angell). По
што је рат девијантна појава узрокована девијантним понашањем
индивидуе, он се може спречити променом људи (њихових ставо
ва, мотивација, начина разумевања и др.). Ово је типична бихејви
ористичка концепција рата базирана на једностраном психологи
стичком ставу у духу Фројда или Лоренца (Freud, Lorentz).
Са групног аспекта посматрано, рат се сматра средством по
литике. Ово је тзв. схватање рата на макро плану. По њему, до рата
може доћи и уколико националне елите не буду подложне ратним
мотивацијама и ставовима чак иако постоји узајамно разумевање
међу нацијама у питању. Елита дотичне нације се може определи
ти за рат без постојања адекватне провокације или претње. Са ова
5)

Herbert Kelman, Societal, Attitudinal and Structural Factors in International Relations,
Journal of Social Issues, Vol. XI, No l (1955), pp. 42-56.
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квог аспекта посматрано, рат је само једно средство (Макијавели- /
Маchiavelli/) за остваривање циљева. Ово схватање заступа Котрел
(Cottrell)6)
Рат је резултат људског избора и исход политике владајуће
елите у погледу остваривања својих циљева. Сви ови избори би
требало да буду довољно рационални. По Котрелу, они се утврђују
у смислу митова, предрасуда или слутњи. Уколико је мир погодни
је средство за остваривање циљева, елите ће одабрати мирни начин
решавња спорова.
Ова два екстремна схватања покушава да помири Келман уво
дећи категорију атитудиналних и социјеталних чинилаца који
утичу на избијање рата. Њима додаје и трећу категорију структу
ралних чинилаца. Атитудинални чиниоци представљају оне про
менљиве које описују карактеристике индивидуа. Они за предмет
имају ставове, вредности и мотивације који су део погледа на свет
индивидуе у питању који утврђују његове реакције на важне дру
штвене догађаје. Независно од тога да ли је индивидуа део елите
или јавног мњења, она ове ставове и мотивације претаче у једну
ситуацију која тражи доношење одлуке и акције релевантне за од
ређену међународну ствар.
Ставови индивидуе могу да произилазе из њене историјске
прошлости, непосредних друштвених услова у којима живи или у
претходним међудејствима између њене и осталих нација. Уколи
ко је извор ставова у историјском животу индивидуе, онда, по Кел
ману, ови ставови се јављају као производ индивидуалне личности
или националног карактера. Након тога се врши повезивање ста
вова са чиниоцима личности (personality factors). Уколико је њихов
узрок међудејство са другим нацијама, онда они добијају карактер
стереотипа или скала друштвених дистанци. Најзад, „независно
од њиховог извора, ови чиниоци сачињавају спремност или тен
денције давања преваге одређеним врстама циљева над другима“
(Келман). Примера овакве врсте ставова у међународним односи
ма има много: ставови према другим нацијама (базирани на дуго
рочној традицији); ставови према међународним организацијама и
другим међународним телима; ставови према сопственој нацији,
њеној судбини, части, суверености; генерални ставови према рату
и миру.
6)

Fred Cottrell, видети у: Herbert Kelman, Societal, Attitudinal and Structural Factors in
International Relations..., оп. цит., p. 43.
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У социјеталне чиниоце спадају оне променљиве које описују
карактеристике друштва као целине. Они се односе на макро је
динице – у које обично спадају нације или већи сегменти одређе
них група нација. Постоји читав скуп социјеталних чинилаца који
могу да утичу на појаву рата или мира (географски чиниоци, еко
номски услови земље, животни стандард становништва, техноло
шки чиниоци). Овде треба укључити и војно-стратешке чиниоце,
политичке системе, међународну констелацију и др.
Наведени чиниоци у правој мери одражавају у ком правцу ће
се кретати политика једне земље, јер уколико једна земља има сла
бо развијену технологију, врло је вероватно да ће њене политичке
елите водити мирољубиву политику наспрам много спремнијем
суседу. Атитудинални чиниоци се тумаче у комбинацији са соци
јеталним, јер могу да утичу на модификацију последица ових по
тоњих, али је, у сваком случају, пресудна улога социјеталних који
одређују границе политика које воде елите.
Овим чиниоцима Келман додаје и структуралне, а то су, пре
свега, структура моћи и структура комуникација у датој држави и
међународној заједници. Проучавање структуре моћи нам открива
која група има контролу над спољнополитичким одлукама и под
којим околностима се тај утицај може осетити. Проучавање кому
никационе структуре нам открива која група има приступ инфор
мацијама које им омогућују да играју одлучујућу улогу у спољној
политици и комуникационим каналима који омогућавају вршење
тога утицаја. Пошто појединци и групе унутар и изван нације има
ју утицај на доношење одлука, веома је важно проучавати нацио
налну и међународну структуру. Национална структура ће утицати
на количину и врсту утицаја коју врши јавно мњење, ниво до кога
мњење може да изражава своју вољу, која количина информација је
доступна грађанима, које су им могућности за комуникацију и др.
С друге стране, структурални чиниоци ће у великој мери утврдити
актуелни садржај јавног мњења утичући на врсту информација ко
је ће бити саопштене јавности.
Када је реч о међународној структури, треба узети у обзир са
везништво и групације којима нација припада. Елите удружених
нација ће бити у позицији да врше утицај на националне политике
у зависности од степена до којег је нацији та подршка потребна и
омера до којег су им комуникациони канали на располагању.
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Улога структуралних чинилаца се састоји у опредељивању на
чина на који се атитудинални и социјетални чиниоци каналишу у
одлуке и акције, што може имати одлучујућег утицаја на питање
рата и мира. На основу овога се враћамо на већ поменуту основну
поделу на микро и макро приступ, а из њих изведена тумачења ра
та као девијантне и патолошке појаве и рата као средства политике.
Ово је, ипак, само груба подела која се може условно узети, у сми
слу њених доминантних тенденција.

2. ИСПОЉАВАЊЕ СИЛЕ И МОЋИ У МЕЂУНАРОДНИМ
ОДНОСИМА
У овом делу ће бити речи о испољавању политике силе и мо
ћи у међународним односима. Тај однос ће се јасније увидети
приликом анализе односа између стратегије и политике и блокова
– оно што је чинило суштину међународних односа у време када је
Арон обликовао своју теоријску анализу.

2.1 Однос између стратегије и политике
Дефинишући концепт своје теоријске анализе Арон прави
разлику између међународних односа и фудбалске утакмице. У
оба случаја је потребно познавати и поштовати правила игре (ru
les of the game; règles de jeu). „Која средства играчи имају пра
во да употребе? Како се играчи распоређују по разним местима?
Како усклађују своје напоре и побеђују противнике“?7) У спорт
ској игри постоје јасна правила и циљеви игре који су подређени
ефикасним одлукама арбитра. Правила постоје и у међународним
односима, али за разлику од унутрашњих односа и наведене фуд
балске утакмице, нема арбитра који би државе принудио на извр
шавање одлука.
Шварценбергер и остали реалисти такође говоре о алтернатив
ности рата и мира, или, речено језиком Шварценбергера, постоји
релативност рата или мира у односима између држава. У систему
суверених држава и доминације политике моћи, мир представља
вештачко стање ствари које траје све док снаге и интереси који су
били довољно јаки да га успоставе, остају довољно јаки да га одр
жавају.8)
7)
8)

Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations ..., оп. цит., p. 21.
Када је о стратегији реч, Шварценбергер је употребљава у једном ширем контексту
наводећи неколико њених доминантних црта: изолационизам, савези, гаранције, рав
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Анализирајући однос између стратегије и политике Арон по
лази од анализе тзв. „дипломатских ситуација“. Њена сврха је да
се путем поређења резултата анализе разних ситуација у поједи
ним временским периодима разлуче и опишу историјски системи
међународних односа, утврде главне променљиве тих система и
установи интензитет тих промена тј. прелаза из једног система у
други.
Анализа дипломатских ситуација се састоји у следећем:
● Утврђивању дипломатских активности или граница ди
пломатских система;
● Утврђивању односа моћи или шема равнотеже;
● Утврђивању технике односа међу државама (мирних или
ратних), или технике дипломатије или рата;
● Утврђивању узајамног признања или непризнања међу др
жавама;
● Утврђивању односа између унутрашње и спољне полити
ке.9)
Арон тврди да се дипломатско поље после Првог светског ра
та непрестано шири, па се, као последица тога, односи снага или
равнотеже мењају. Долази до ширења средстава за производњу и
средстава за уништење. Моћ се концентрише у мањем броју држа
ва које врше упијање мањих. Такође, долази до успостављања ра
зних шема равнотеже, до великог замаха идеологије која утиче на
међусобно признавање или непризнавање међу државама.
Совјетски теоретичари периода хладног рата су указивали на
то да је подређивање војне стратегије државној политици врше
но не само у циљу утврђивања сврха стратегије, већ опште при
роде стратегије. Империјалистичка политика је по својој природи
назадна, јер жели да спречи развој социјализма. Пошто је импе
ријалистичка политика као таква назадна, она за собом повлачи и
образовање назадне стратегије. Совјетска стратегија даје предност
политици и продуженим сукобима између два супротстављена та
бора.

9)

нотежа снага, империјализам. Он је употребљава у једном целокупном склопу међуна
родних односа заснованих на политици моћи у коме свака група себе сматра крајњим
циљем, а употребљава најефикаснија средства која јој стоје на располагању, а која су
градирана према њиховој тежини у случају сукоба.
Raymond Aron, Etudes politiques, Paris, Gallimard, 1972, стр. 411.
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Да би се схватио однос стратегије и политике неопходно је
схватити суштину рата тј. прецизно га дефинисати. То је „акт на
сиља са циљем принуђивања противника на адекватно понашање
и који нема граница у свом испољавању“ тј. „наставак политике
другим средствима, средствима насиља“ (Клаузевиц /Clauzewitz/),
„оружани сукоб између две независне политичке јединице путем
организованих војних снага у циљу наставка племенске или наци
оналне политике“ (Малиновски /Malinowski/), „то је насилан до
дир различитих или сличних ентитета тј. правно стање које једнако
дозвољава двема странама или већим групама да воде сукоб путем
силе“ (Рајт /Wright/).
Повезаност стратегије и политике је очигледна и она игра све
већу улогу у међународним односима. Стратегија и дипломатија
су подређене политици. У мирним временима се политика слу
жи дипломатским средствима не искључујући и примену силе и
обрнуто, у ратним временима политика не искључује дипломатске
активности. Дипломатија је без употребе силе чисто убеђивање;
али, у зависности од обима расположиве моћи (нарочито у погледу
надмоћности наоружања), зависи и понашање једне државе у току
преговора. Поред овога, веома је битна и сама воља за победом,
тј. психичко осећање неугрожености, без обзира на почетни однос
снага.
Вођење рата захтева утврђивање стратегијског плана и њего
вог карактера ради утврђивања чињеница и политичких околно
сти. Неузимање у обзир ових околности може да утиче на дужину
рата. Ову грешку су учиниле и Централне силе и Антанта, јер нису
рачунале са продуженим ратом, који је захтевао и већа материјална
улагања. Из овога се изводи закључак да избор стратегије зависи
од циљева рата и средстава која су нам на располагању. Ова веза је
још чвршћа у време прерастања ратова у општедруштвене. С друге
стране, ни политика не може поставити циљеве који нису у скла
ду са могућностима стратегије. Појава нуклеарног оружја полако
укида ограничења која стратегија поставља политици – за сваки
политички циљ се може наћи и одговарајућа стратегија те се „од
нос стратегије и политике још више усложњава тиме што класично
политичко застрашивање подиже на ниво најзначајније нуклеарне
стратегије – стратегију одвраћања“.10) Тако припремљена страте
гија представља упозорење непријатељу „да почне са истражива
10)

Војин Димитријевић, Радослав Стојановић, Међународни односи, Београд, Савреме
на администрација, 1979, стр. 198.
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њем разумних решења, јер би евентуални рат имао катастрофалне
последице по човечанство“.11)
Сама појава нуклеарног оружја је утицала на однос снага и
условила настанак биполаризма у међународним односима и рав
нотежу снага, а с друге стране, на опадање значаја политичких са
веза у политици држава које теже очувању своје безбедности.
Постоји неколико узрока образовања блокова. Међу њима су
најзначајнији следећи:
● Неспоразум између Стаљина и Рузвелта (Roosvelt) у погле
ду давања смисла одредби „пријатељске владе у односу на
СССР“;
● Тежња европских држава за америчким ангажовањем као
резултат захвалности за допринос који су САД дале победи
над фашизмом;
● Страх од ширења у Европи тзв. „локалног врућег рата“ и
војна потреба, утицали су да се у време мира усаврше сви
неопходни инструменти потребни за само један дан непри
јатељстава;
● Подела Немачке и совјетизација источне Европе су створи
ле климу сталног сукоба;
● Као изговор за образовање блокова се може узети и чувени
члан 51. Повеље УН – право на индивидуалну и колективну
самоодбрану.12)
Стратегија одвраћања (stratègie de dissuasion; deterrence stra
tegy) се са бихејвиористичког аспекта може сврстати у теорију ига
ра („Затвореничка дилема“ и „Игра кукавице“). То је јасно ставља
ње до знања противнику да ће, ако учини један одређени поступак,
бити тако кажњен да му се неће исплатити да се на то одлучи.
У одређеним условима обе стране у игри одвраћања имају и
заједнички интерес, који се повећава упоредо са ценом извршења
претње. Уколико је цена извршења претње већа од могућих доби
така, у том случају је ова стратегија ближа Игри кукавице; уколико
је та цена мања од добитака, онда се одвраћање јавља у облику За
твореничке дилеме.13)
11)
12)
13)

Raymond Aron, Le grand débat, Paris, Gallimard, 1963. p. 121.
Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations..., оп. цит., p. 379.
Овакво схватање стратегије одвраћања заступају др Љубивоје Аћимовић у наведеном
раду и Karl Deutch у студији: The Analysis of International Relations, Englewood Cliffs,
p. 125.
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Одвраћање има психолошки и материјално-технички карак
● Психолошки карактер одвраћања се огледа у томе што др
жаве које поседују ову моћ (заједно са нуклеарним оружјем)
нису у стању да га употребе. Функција овог оружја је пре у
одвраћању великих од комплетног рата, него у тежњи да се
победи по сваку цену. Последице могућег извршења претње
би биле драстичне по целокупно човечанство;
● Материјално-технички карактер одвраћања се огледа у ма
теријалним средствима којима једна држава располаже.
Арон посебан значај придаје возилима носачима (porteur)
и балистичким пројектилима. Време преласка од једног до
другог континентима се не мери у часовима, већ у минути
ма.

Из напред наведеног се јасно види да је у питању ус
постављање биполаризма као посебног облика равнотеже
снага током педесетих година двадесетог века. У првој поло
вини су САД држале монопол у нуклеарном наоружању, да
би их СССР стигао до 1955. године. Уколико овоме додамо
и политичку констелацију односа у том периоду, онда са си
гурношћу можемо рећи да способност одвраћања зависи од
следећих чинилаца:
– Психолошких, који зависе од моћи убеђивања и способно
сти подношења последица „првог удара“, у случају да је не
пријатељ у почетку успешнији;
– Техничких, који су последица извршења претње и који ука
зују у којој мери квалитет наоружања утиче на успех напа
да;
– Политичких, који зависе од сплета дипломатских околно
сти.
Тренутне последице извршења претње би се састојале у висо
кој стопи смртности, а она би зависила од типа бомбе, висине на
којој се десила експлозија, стања пасивне одбране, природе скло
ништа и др. Овакве последице се не би могле мерити ни са једним
од дотадашњих ратова. Последице би се осећале и на послератни
свет, али рат овакве врсте не би значио и крај света.
Снага одвраћања не постоји уколико једна страна нема спо
собности да зада ударац путем одмазде. Када би постојала још не
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ка сила која поседује ово оружје равнотежа би била неизбежно раз
личита и средства одмазде била рањивија услед мањка простора.
Уколико једна држава зада први ударац ни у ком случају не може
избећи казну, или не може да се освети, а да не избегне први уда
рац. Први ударац се означава као „злочин“, а одговор „казна“.
Због апсурдности употребе овог оружја стратегија одвраћања
има типично одбрамбени карактер. Нико не сме да нападне први,
јер не зна за нуклеарни капацитет противника. Да би снага одмазде
била успешна неопходно је испунити следеће услове:
– Систем мора бити стабилан и да у нормалним мирним вре
менима укључује нормално управљање;
– Систем мора бити способан да преживи непријатељски на
пад;
– Цивилне вође и војни команданти морају бити способни да
доносе и саопштавају одлуке за акцију чак и о последицама
могућег непријатељског напада;
– Возила носачи (porteur) морају бити способна да нападну
непријатељску активну одбрану у моменту када она наја
вљује узбуну против напада;
– Одмазде морају узроковати жестока уништења да би од
вратиле непријатеља, без обзира на цивилну одбрану и мере
које треба предузети.14)
У циљу смањења осетљивости одмазди, водеће елите, наро
чито САД, су се залагале за јачање својих база. Овој тврдњи иде
у прилог и чињеница да је СССР касније доспео у посед атомске
бомбе и да је, самим тим, морао да убрза процес производње како
би достигао САД. С друге стране, авијација САД је била надмоћ
нија и захваљујући томе могла да опустоши већину совјетских гра
дова, док СССР није ни могао да нападне први.
САД би имале шансе да униште највећи део средстава за одма
зду СССР све до стављања у погон балистичких направа, али тиме
не би поштеделе ни саме америчке градове од уништења. СССР
би, са своје стране, уништио део термонуклеарног апарата САД,
рампе за лансирање и направе средњег домета у Великој Брита
нији, Италији и Турској. Суштина је у томе да онај део САД који
преживи, може бити способан да узврати одмаздама. Дакле, нико
не може отпочети комплетан рат уколико се не сматра способним
14)

Raymond Aron, Le grand débat..., оп. цит., p. 35.
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да је у могућности да ослаби непријатељске снаге одмазди. “Ни са
вези, ни непријатељства кроз историју нису никада били потпуни.
Солидарност између непријатеља и супротности између савезника
у доба термонуклеарног рата добијају оригинални облик.“15)
Поред стратегије одвраћања, или, како је другачије називају,
„стратегија масовне одмазде“ (stratègie des représailles massives),
постоји и „стратегија еластичног одговора“ (stratègie de la réponce
graduelle). Ова стратегија подразумева постепено ширење рата уз
могућност употребе класичног наоружања. Арон опомиње да би
се она врло лако могла преобразити у стратегију масовне одмазде.
Сам ризик успона зависи од три чиниоца:
– Односа снага одвраћања два блока;
– Природе ограничених сукоба;
– Вођења дипломатско-стратегијских операција.

3. ОДНОСИ ИЗМЕЂУ БЛОКОВА
Структура једног блока је утврђена одговором на следећа пи
тања: који обим независности у војном смислу имају државе чла
нице у погледу употребе војне силе изнад оквира утврђеног угово
ром? Надаље, у погледу утврђивања политике у односу на други
блок; независности изван блокова (у односу на земље које не при
падају ниједном блоку) и независности унутар блокова.
У Атлантском савезу није постигнуто утврђивање мерила нао
ружања због тога што ниједна земља није желела да жртвује своју
индустрију зарад новог оружја. У том циљу су и министри рата
и каријерни официри остали национални. Државе западне Евро
пе би се осећале међусобно солидарним све док би постојала опа
сност од напада СССР. Међутим, уколико би иступиле удружено
или појединачно, а без САД, тешко да би се могле супротставити
СССР. Надмоћност САД у погледу наоружања је утицала на то да
оне имају последњу реч у одлучивању. Остале чланице Атлантског
савеза имају одређену самосталност у погледу регионалног групи
сања.
У погледу војне дисциплине је међублоковска сличност велика,
са мало већим степеном војне дисциплине у Источном блоку, јер је
СССР био строжији према независности савезника. Утицај идеоло
гије у њему је такође био већи. Он се заснивао на природи режима,
15)

Raymond Aron., Paix et guerre entre les nations..., оп. цит., p. 424.
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а сами економски системи социјалистичких земаља су били у са
гласности са идеологијом.
Да чланице Атлантског савеза имају већу слободу у одлучива
њу најбоље је показивао пример В. Британије и Француске. В. Бри
танија дуго времена није хтела да приступи ЕЕЗ-у, а Француска је
била против оснивања ЕФТА-е. Насупрот томе, чланице Варшав
ског пакта су чланице СЕВ-а. Чланство у војној организацији је за
собом повлачило и чланство у економској организацији.
Свака чланица Атлантског пакта је имала право вета у одлу
чивању. Једно од спорних питања је било и питање поновног на
оружавања Немачке и њеног уласка у Пакт. То је била једна нова
фаза која је требала да се пређе на путу европског уједињења. Ова
идеја је добила подршку америчке администрације, док су В. Бри
танија и Француска биле против уласка Немачке у Пакт. Политика
Атлантског савеза у Европи се разликовала од политике на оста
лим континентима. У Европи је Атлантска заједница наступала као
блок, а у осталом делу света је свака земља наступала као посебна
целина, мада је у неким тренуцима долазило и до удвојене акције.
Од чланица Варшавског уговора једино је СССР као водећа сила
блока могао да делује ван Европе.
Пракса односа међу блоковима је потврдила да је западни свет
преживео и успео да оствари свој одбрамбени циљ, тј. да спречи
напад непријатеља стратегијом одвраћања, а СССР, и поред тога
што је усвојио нападачке одредбе, није смео да употреби оружје.
У погледу односа према осталом делу света, Арон истиче зна
чај односа са неутралним и несврстаним земљама. Арон уопште
не употребљава термин несврстаност, већ уместо њега користи
следеће термине: неангажованост, неутралност и неутрализам, не
указујући на постојање разлика међу њима. Уместо тога, указује на
постојање различитих облика неутралности. На првом месту, то је
неутралност класичног типа коме припадају Швајцарска и Швед
ска, а оне се разликују од Норвешке и Белгије, јер не припадају
Атлантском пакту. Аустријска неутралност је за циљ имала да одр
жи поредак и супротстави се агресији, али је према својим инсти
туцијама блиска Западу.
Овде треба посебно издвојити Југославију, која је одметник из
Варшавског блока, али се истовремено изјашњава за марксизам и
лењинизам. Још један од карактеристичних случајева је Египат,
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где су комунисти изложени прогонима, али је у спољној политици
египатска влада повезана са СССР.
Степен развијености није утицао на избор за одређену полити
ку неутралности или зависности, већ „политичке околности и пси
хологија елита и народа који одређују начине ангажовања у прилог
једног или другог блока“.16)
Арон даје већи значај политичким од економских узрока, а
блокови и неутралне земље се карактеришу нејединственошћу.
Политику и покрет несврстаности Арон своди на ниво класичне
неутралности. Арон је под великим утицајем идеологије. Идеоло
шки став му врло често не дозвољава да запази промене које делују
унутар система и у међународним односима. Ове промене се на
рочито односе на новоослобођене народе, јер су оне самом својом
појавом и промењеном унутрашњом структуром, утицале на даљи
ток међународних односа – нарочито у повећању броја чланица
Уједињених нација и утицају на рад Генералне скупштине.
Арон мало пажње посвећује односу између самих несврста
них земаља. Целокупну помоћ новоослобођеним земљама сврста
ва у већ стандардне и познате оквире финансирања политичких
циљева од стране „главних субјеката равнотеже снага“ (Радослав
Стојановић – подвукао С. Словић). Можда је помоћ неангажова
ним земљама имала за циљ очување институција аналогних оним
на Западу.
Припадници и једног и другог блока су желели да имају што
већи утицај на неангажоване (несврстане) земље. Да би овај утицај
повећале, развијене земље су користиле различита средства: еко
номска, политичка, дипломатска, психолошка, а рат сматрале крај
њим средством. У том контексту је предност Запада била очиглед
на, јер је Источни блок био заузет услед тзв. „такмичења идеја“
(Арон), али је увек био спреман да прибегне војној сили (СССР).
У биполарном систему се међу главним актерима успоставља
тзв. биполарна равнотежа снага. Све остале државе се групишу
око две чије снаге надмашују све остале. Основни циљ свих субје
ката је да се избегне потчињеност другој страни.17)
16) Исто, стр. 503.
17) Арон употребљава овај термин јер сматра да је снага мерљивија од моћи, а моћи могу
бити приближно једнаке ако су снаге уравнотежене. Свака држава, уколико жели да
очува равнотежу, мора да заузме положај супротан држави или савезу који су способни
да обезбеде такву премоћ, независно од карактера међународних система.
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У погледу броја субјеката треба укључити и оне који желе
остати изван сукоба. Уколико један од савезника постане неутра
лан он аутоматски утиче на однос снага тиме што слаби савез, а с
друге стране, изазива одговор водеће силе савеза. Пред водећом
силом савеза су две могућности: или се одрећи савезништва или
омогућити одвајање претњом санкцијама.
Све политичке јединице које остану ван система потенцијал
но су предмет напада великих сила – долази до тенденције при
силног привлачења на одређену страну. Оне јединице које остану
у блоку се осећају сигурно под условом да се водећа сила понаша
заштитнички.
Правила понашања која би важила за тзв. лабави биполарни
систем су много сложенија од оних која важе за мултиполарни си
стем. Та правила су следећа:
1. Сви блокови привржени начелима наредбодавне организа
ције међународног система ће уклонити супарнички блок;
2. Сви блокови са напред наведеним погледима на природу
међународног система ће пре преговарати, водити мање
ратове него веће, или чак и водити веће ратове под датим
ризицима и трошковима, него пропустити да уклоне супар
нички блок;
3. Сви блоковски субјекти ће повећавати своје способности у
односу на супротни блок;
4. Сви блоковски субјекти који су присталице ненаредбодав
них организационих начела међународног система, пре ће
преговарати, него ратовати да би повећали своју снагу, пре
ће водити мање ратове, него пропустити прилику да повећа
ју своју снагу, али ће се суздржавати од започињања вели
ких ратова у ту сврху;
5. Сви блоковски субјекти ће се пре ангажовати у великом ра
ту, него допустити противничком блоку да задобије надмоћ
ну позицију;
6. Блоковски субјекти ће покушавати да прошире чланство
свог блока, али ће дозволити ванблоковски положај датог
националног субјекта да подржи циљеве супротног блока
или да му се придружи;
7. Ванблоковски национални субјекти ће деловати да смање
опасност од рата међу блоковским субјектима;
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8. Ванблоковски чланови ће одбити да подрже политику јед
ног блоковског субјекта против другог, осим у његовом свој
ству члана универзалног субјекта;
9. Универзални субјекти ће полако покушавати да смање не
спојивости и супротности међу блоковима;
10. Универзални субјекти ће мобилисати ванблоковске члани
це националних субјеката против случајева грубог одсту
пања, као што је прибегавање сили блоковског субјекта. То
правило, ако му нису супротстављена друга, могло би да
оспособи универзалног субјекта да постане узор једног ме
ђународног система.18)
Биполарни систем садржи опасност једног општег рата зато
што било који локални сукоб интересује целину система. Мале
државе могу утицати на равнотежу снага, а прелаз у други табор
је веома тежак због „раздвајања утицајних зона“. Унутар самих
малих држава су се врло јасно образовале групе од којих су не
ке више биле за рат, а неке за мир, те је било колебања у погледу
приступа одређеном савезу. Водеће земље савеза су у великој ме
ри користиле ове свађе и желеле да придобијањем мањих земаља
стекну надмоћнији положај и ослабе непријатеља. Највероватнији
развој система равнотеже снага би био тзв. „лабави биполарни си
стем“(Арон), који би могао да се претвори у крути биполарни где
би, вероватно, ванблоковски субјекти постепено ишчезавали.
На основу целокупног разматрања односа између блокова,
стратегије, политике и односа са осталим неангажованим субјек
тима, можемо извести следеће закључке:
1. Биполаризам у међународним односима подразумева такву
врсту односа који су диктирани односом снага и захтевом за рав
нотежом. У том светлу посматрано, равнотежа снага је, чини се,
једини начин очувања мира јер што је једна политичка јединица
већа, тиме се осећа све угроженијом. У случају пораза, она би ри
зиковала да буде кажњена сразмерно жртвама које би непријатељ
претрпео у случају победе.
2. С друге стране, мир остварен путем равнотеже био би не
стабилан, пун стрепње и привремен. Ни стратегија одвраћања
не помаже много, јер су снаге и једне и друге силе толико јаке и
спремне да изненадним нападом униште бар један део термону
18)

Morton Kaplan, System and Process in International Politics, New York, 1957, pp. 22-23.
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клеарног постројења друге. Једино и право средство успоставља
ња трајнијег мира остаје разоружање употпуњено сарадњом међу
државама. Блокови се могу сматрати једним начином и методом
успостављања равнотеже.19)

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Анализирајући питања рата и мира, Арон исказује суштину
своје теоријске анализе. Употреба силе уопште, а посебно у ме
ђународним односима, се објашњава чиниоцима који их одређују.
Од биосоциолошких до материјалних, географског положаја и ге
ополитике, економске моћи, стратешког положаја и међународног
окружења се долази до одлуке о рату и миру, сукобу и сарадњи
међу државама.
Међународни односи садрже алтернативу рата или мира због
њихове анархичности која се огледа у недостатку врховног арби
тра који би државе принудио на адекватно понашање. Дипломата
и војник чине суштину међународних односа (релативност рата и
мира). Равнотежа снага, иако представља основу политике моћи
(Power Politics), није погодно средство за успостављање мирних
односа међу државама, већ само начин ограничења моћи других.
У условима затегнутих међународних односа нико није смео
да нападне први, јер би цена извршења претње била сувише вели
ка. Нападач би био суочен са одмаздом која би могла довести у опа
сност и опстанак човечанства. Арон је, стога, апеловао на мудрост
доносилаца одлука у циљу доношења разумних решења.
Једна од мањкавости Аронове анализе би се могла састојати
у њеној недоследности. Он, с једне стране, критикује монистич
ке интерпретације међународних односа (Моргентау), али им се, у
исто време, и приближава истичући да би било „сувише идеали
стички не видети да сила и моћ имају превагу над међународним
институцијама“. Поред овога, Арон је под очигледним утицајем
идеологије, јер није успео да укаже на разлику између несврстано
сти, неутралности и политике еквидистанце у односу на два блока.
Међутим, захваљујући наведеним доприносима, Аронова те
орија се уз теорију Моргентауа и Шварценбергера сматра неизо
ставним штивом у анализи међународних односа, спољне полити
ке и дипломатије.
19)

Поред блокова, у методе успостављања равнотеже спадају и компензација, тампон зо
не и балансирање.
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Резиме
У овој студији је учињен покушај да се кроз анализу
Аронове концепције сукоба и ратова у међународним
односима укаже на основне карактеристике реали
стичких теорија међународних односа. Иако је наука
о међународним односима релативно млада научна ди
сциплина, настала почетком 20. века, а реализам као
доминантна  школа тридесетих година прошлог века,
она своје постојање дугује двомиленијумском развоју
политичке науке.
Кроз анализу односа између стратегије и политике,
јасно се види Аронова примена метода историјске со
циологије базиране на реализму. Другим речима, овај
метод је своју најпотпунију примену доживео у обја
шњењу настанка блокова, односа између њих, равно
теже која се међу њима успоставља и стратегије на
којој су се заснивали.
Централно место у односу између стратегије и по
литике је заузела тзв. „стратегија одвраћања“, која
се заснивала на биполарној равнотежи snaga  између
главних актера. Таква стратегија, по Арону, не може
бити средство успостављања мирних односа међу др
жавама, већ само начин ограничавања њихове моћи
путем застрашивања.
Још један од важнијих закључака који је произашао из
ове студије се тиче узајамности односа између стра
тегије и политике – стратегија се не треба   спро
водити мимо одлука политике, а политика не треба  
употребљавати она средства која нису у складу са
могућностима стратегије. Појава нуклеарног оружја
је овај однос поставила на нови ниbo, јер је цена извр
шења претње била превисока.
Кључне речи: мир, рат, равнотежа снага, блокови,
сукоби, историјска социологија, реализам, бихејвиори
зам.
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Srdjan Slovic
ARON’S CONCEPT OF THE CONFLICTS AND WARS 
IN INTERNATIONAL RELATIONS
Summary
In this study there is presented an attempt to underline
basic characteristics of realistic theories in international
relations through an analysis of Aron’s concept of the
conflicts and wars in international relations. Although the
science on international relations is a relatively young
scientific discipline that had appeared at the beginning
of the 20th century, and realism had been a dominant
school of thought in 1930’s, the existence of realism was
indicated and prepared for due to the two-millennium long
development of political sciences.
In the analysis of the relations between strategy and policy,
Aron’s application of the method of historical sociology is
clearly visible. In other words, this method has been most
completely implemented regarding the explanation of the
establishment of political blocks, their common relations,
their balance ratio and also the strategy that they had
been founded upon.
In this concept the central part in the relations between
the strategy and policy is a so-called “deterrence
strategy”. It was founded taking into account the bipolar
balance of power between the main actors. According
to Aron, this strategy cannot be the tool in establishing
peaceful relations among the nations, and instead of it
can only achieve limitation of their power by the means
of intimidation.
One of the main conclusions arising out of this study is
related to the correlation of mutuality between the strategy
and policy – the strategy should not be implemented
independently in regard on the decisions on the policy, and
the politics should not implement the means that are not in
accordance with the objective of the strategy. This sort of
relations had taken on a new level with the appearance of
nuclear weapons, the stakes having become too high.
Key Words: peace, frame, power balance, blocks, conflicts,
historical sociology, realism, behavioralism
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ПОРЕСКА УТАЈА 
КАО ОБЛИК УГРОЖАВАЊА ФУНКЦИЈА 
СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ
Сaжетак
У циљу ефикасног, благовременог и квалитетног
остваривања својих задатака и функција, све држа
ве данас успостављају порески систем који треба да
обезбеди потребна средства за функционисање држа
ве уопште. Избегавање плаћања утврђених пореза и
других јавних дажбина од стране пореских обвезника,
директно доводи у питање остваривање бројних др
жавних функција. Стога све савремене државе пред
виђају веома разуђен систем различитих деликата :
кривичних дела, привредних преступа и прекршаја за
која су предвиђене различите врсте санкција за физич
ка или правна лица односно предузетнике који се нађу
у улози учинилаца ових деликата. На овај се начин, с
једне стране, тежи законитом и ефикасном утврђи
вању казнене одговорности учинилаца пореских де
ликата од стране надлежних државних органа и , с
друге стране, овај систем треба превентивно да де
лује у правцу подизања опште пореске дисциплине у
друштву. Предмет овога рада заправо представља
теоријска и практична анализа појма, карактеристи
ка и облика испољавања пореске утаје као основног
фискалног, пореског кривичног дела и једног од најзна
чајнијих облика пореске евазије. У обради овако одре
ђеног предмета истраживања аутори су користили
правно догматски и теоријскопрактични методи, од
носно методи анализе садржаја и метод дескрипције.
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Кључне речи: порез, јавне дажбине, избегавање, не
пријављивање, закон, кривично дело, одговорност, ка
зна

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

P

ореска кривична дела посебно пореска утаја1) (енг. - tax eva
sion, франц. - fraude fiscale,, итал. – omesso versamento di im
poste, нем.- steuerbetru) представљају изузетно тешка, противправ
на и опасна понашања појединаца и група односно правних лица
(предузећа, установа или других организација) којима се кршењем
прописа непосредно или посредно угрожавају финансијски инте
реси целе друштвене заједнице, и то првенствено кроз наношење
великих штета фискалном систему и систему јавних прихода уоп
ште2), а потом и кроз наношење непосредне или посредне штете
свих буџетским корисницима. Она представљају посебну врсту
привредних кривичних дела3), и то кривичних која се могу систе
матизовати у подгрупу дела против јавних, државних финансија4).
Ова се дела често називају и финансијска кривична дела5).
Када се има у виду огроман значај који фискални систем, ње
гово уредно, благовремено, потпуно и квалитетно остварење има
за постојање, одржање па и развој државе односно друштва онда
је посве јасно од колике је важности да се држава широком лепе
зом различитих мера, средстава, начина и поступака предузетих
од стране различитих субјеката на свим нивоима супротстави раз
личитим облицима и видовима неплаћања, прикривања, неприја
вљивања или избегавања плаћања пореза, доприноса и других про
писаних обавеза које представљају јавне дажбине, односно јавни
приход6).
1)
2)
3)
4)
5)
6)

B. Matković, Utaja poreza, Računovodstvo, revizija i finansije, Zagreb, broj 11/2007. godine,
str. 115-117
Više : M. Anđelković, D. Jovašević, Izbegavanje plaćanja poreza, Niš, 2006. godine, str. 101121
B. Pavišić, V. Grozdanić, P. Veić, Komentar Kaznenog zakona, Zagreb, 2007. godine, str.
636-637
P. Novoselac, Gospodarska kaznena djela, Zbornik radova, Aktuelna pitanja kaznenog zako
nodavstva, Zagreb, 2001. godine, str. 3-31
J. Kovačević Čolović, Kaznenopravne sankcije za finansijska krivična djela, Hrvatska gospo
darska revija, Zagreb, broj 4/1999. godine, str. 446-453
M. Hadžimusić, Odgovornost i sankcionisanje subjekata zbog neizvršenja poreskih obaveza,
Pravna misao, Sarajevo, broj 1-2/2005. godine, str. 51-53
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Наравно кршењем прописа у области фискалног система7)
могу да се проузрокују и различите последице. Зависно од врсте
повреде односно проузроковане последице у погледу обима и ин
тензитета повреде или угрожавања заштићених друштвених вред
ности, закон је предвидео и различите санкције зависно од тога да
ли се у конкретном случају ради о кривичном делу или некој другој
врсти деликта8). Најопаснији и најтежи облици кршења пореских
закона којима се и наносе најтеже последице односно највеће ште
те друштвеној заједници представљају пореска кривична дела9).
Основу пореских кривичних дела без обзира о ком облику или
виду испољавања се ради у конкретном случају чине различите
појавне манифестације пореске евазије (лат. бежање, избегавање)
посебно када се има у виду да евазија пореза представља уједно и
најзначајнији облик сиве економије. Сива економија се практич
но може појавити у веома различитим областима делатности као
што су: производња и промет робе и услуга, тржиште рада и радни
односи, грађевинарство, стамбено-комунална делатност, промет
непокретности10). Но, са аспекта државних интереса сигурно је да
су најзначајнији они облици сиве економије који се појавно мани
фестују у сфери нарушавања, угрожавања или повређивања фи
скалног (пореског) система11). Овде се управо на првом месту јавља
пореска евазија са различитим облицима испољавања. Евазија по
реза или различити облици и видови односно начини избегавања
утврђивања, разреза и наплаћивања пореза и других прописаних
дажбина представљају штетну, противправну и опасну делатност
појединаца и група којима се угрожавају основни фискални инте
реси друштва12).
Наиме, порески обвезници доживљавају порез као својеврсни
трошак који само погоршава њихову материјалну ситуацију јер
плаћање пореза и других дажбина непосредно утиче на смањива
7)

B. Đerek, Kaznena odgovornost za povrede poreznih zakona, Financijska teorija i praksa,
Zagreb, broj 1/2003. godine, str. 83-112
8) I. Kovčo Vukadin, Gospodarski kriminalitet – kriminološka obilježja, Hrvatski ljetopis za
kazneno pravo i praksu, Zagreb, broj 2/2007. godine, str. 435-493
9) D. Jovašević, T. Hašimbegović, Sistem poreskih delikata, Beograd, 2004. godine, str. 68-81
10) Z. Pogarčić, Nova kaznena djela iz područja gospodarskog poslovanja, Računovodstvo, revi
zija i finansije, Zagreb, broj 12/2003. godine, str. 141-147
11) D. Kos, Kaznenopravna odgovornost za krivična djela gospodarskog kriminaliteta, Hrvatski
ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, broj 2/2000. godine, str. 381-398
12) B. Gačić, Neki novi pojamni oblici privrednog kriminaliteta, Pravna misao, Sarajevo, broj
9-10/1981. godine, str. 39-41
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ње њихове економске снаге и куповне моћи. Стога они избегавају
плаћање пореза у већем или мањем износу или бар покушавају да
умање његов терет. Сви ти различити облици избегавања плаћања
пореза представљају заправо само најтеже и најопасније облике
и видове испољавања пореске евазије13). Посебан облик ове ева
зије јесте избегавање плаћања пореза на приходе од незаконитих
радњи14). Опредељење пореских обвезника да у потпуности или
делимично избегну плаћање пореза и других доприноса зависи у
првом реду од интензитета отпора плаћању пореза. Тај интензитет
отпора зависи од више елемената који се могу свести на следеће:
1) висина пореског оптерећења, 2) намена трошења средстава при
купљених порезом, 3) порески облик и 4) мишљење јавности да ли
је порез правичан или не15) .
Дакле, разликују се два облика пореске евазије - законита и не
законита. Законита евазија постоји у случају када се појединци као
порески обвезници истина крећу у општим оквирима који су по
стављени на основу закона или других општих прописа из области
фискалног или пореског система, али при томе на различите начи
не покушавају да избегну у потпуности или делимично плаћање
пореза и других прописаних доприноса. Овде се практично ради
о различитим облицима коришћења пореских подстицаја (у виду
ослобођења или олакшица код утврђивања, разреза или плаћања
пореза) или када се користе постојеће правне празнине у пореским
и другим законима и прописима управо због високог степена ап
стракције, уопштености или недоречености односно вишезначно
сти употребљених речи, израза или појмова или несавршености је
зика употребљеног од стране законодавца. Ово је нарочито случај
у оним системима када се због брзих и наглих радикалних промена
у сфери привредног пословања у земљи или иностранству и сами
порески прописи често мењају како би се прилагодили новим дру
штвеним, правним и привредним оквирима16).
Наиме, законита или како је још називају поједини аутори до
пуштена пореска евазија17) обухвата поступке помоћу којих поре
ски обвезник избегава плаћање пореза потпуно или делимично на
13) B. Matković, Utaja poreza, Računovodstvo, revizija i finansije, Zagreb, broj 11/2007. godine,
str. 115-117
14) D. Gnjatović, Finansije i finansijsko pravo, Beograd, 1999. godine, str. 139
15) D. Popović, Nauka o porezima i poresko pravo, Beograd, 1997. godine, str. 450-451
16) T. Najamšić, Kaznena djela porezne naravi Pravni vjesnik, Zagreb, broj 9/1999. godine, str.
33-41
17) B. Jelčić, Nauka o finansijama i finansijsko pravo, Zagreb, 1990. godine, str. 183-184
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један од следећих начина: 1. променом места пребивалишта или
боравишта, 2. смањењем или одустајањем од потрошње опорези
ваних производа или услуга и 3. проналажењем празнина (рупа)
у закону. Самим моментом доспелости порески обвезник пада у
дужничку доцњу за плаћање свог пореског дуга. А та доспелост
представља својство пореског дуга да му је наступио рок испуње
ња - који је иначе одређен у закону и чијим пропуштањем се чини
штетно и противправно понашање18) .
Други облик пореске евазије представља незаконита или недо
пуштена евазија. Незаконитом евазијом појединац као порески об
везник долази под удар закона и казнене репресије. Наиме, у овом
случају долази до кршења прописа у већој или мањој мери при
чему се наносе непосредне, директне штете друштвеној заједници.
Овде се дакле ради о противправним, противзаконитим, недопу
штеним и кажњивим делатностима управљеним директно против
пореског (фискалног) система земље. Ова се незаконита евазија
може јавити у два вида који су и најкарактеристичнији за модерне
правне и друштвене системе19).
Први облик недопуштене пореске евазије је пореска утаја, по
реска дефраудација или утаја пореза и доприноса односно избега
вање плаћања пореза о чему ће у наредним излагањима бити ви
ше речи. Други облик незаконите пореске евазије је кријумчарење
или контрабанда разне робе, производа или услуга преко граница
једне или више држава. Но, ови различити облици незаконите по
реске евазије ретко се када предузимају самостално издвојено од
осталих противправних активности њихових носилаца. Најчешће
је пак случај да се и ове делатности изводе у једном низу кажњивих
понашања при чему учинилац, један или више њих, константно
врше кажњива, забрањена дела која се у закону одређена било као
кривична дела, било као привредни преступи или привредни пре
кршаји20).
Наиме, незаконита евазија обухвата различите поступке поре
ских обвезника који су усмерени на избегавање плаћања пореза, а
којима се крши закон. Да би утајили порез обвезници на недозво
љен начин прикривају целу или пак један део своје имовине или
18) O. Buhler, G. Strickdrodt, Steurrrecht, Band 1, Allgemeiner Steurrecht, Wiesbaden,1960.
godine, str. 365
19) B. Škof, Utaja poreza na dodanu vrijednost i njezino kažnjavanje, Financijska praksa, Za
greb, broj 4/1996. godine, str. 426-431
20) T. Najamšić, Kaznena djela porezne naravi, Porezni vjesnik, Zagreb, broj 9/1999. godine, str.
33-41
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објекта опорезивања. Циљ утаје пореза јесте смањене пореског ду
га. Стога се у теорији може разликовати зависно од објекта према
коме се предузима радња пореске утаје, потпуна или непотпуна
утаја пореза21). Незаконита пореска евазија или утаја пореза или
избегавање плаћања пореза је кажњива. Све савремене државе па
и све државе од свог постанка су се на различите начине и различи
тим мерама супротстављале овим кажњивим делатностима поре
ских обвезника. У тој борби за ефикаснијим спровођењем пореске
дисциплине примењују се различите превентивне, али и репресив
не мере. При томе важну улогу у превенцији незаконитог избега
вања плаћања пореза игра и свођење пореског терета у разумне
оквире чиме се ублажавају фактори који доприносе повећању ин
тензитета отпора плаћању пореза22) .
Иначе у теорији се могу наћи и таква мишљења према којима
је незаконита пореска евазија23) један од кључних узрока постојања
сиве економије. Овај заправо појам обухвата све противзаконите
привредне активности које су усмерене на стицање економске ко
ристи за лице које обавља те активности, а не штету државе и ли
ца која на легалан начин обављају привредне делатности. Овде се
дакле ради о обављању економске активности мимо релевантних
правних прописа или против њих. Сиву економију у литератури
неки аутори још називају и као неопорезована, неформална, црна,
подземна или незванична економија. Но, без обзира који од наве
дених термина користе поједини аутори, готово су сви сагласни да
се овде ради о активностима са којима нешто није у реду или није
у реду нешто у вези са информацијама о овим активностима24) .

2. ПОЈАМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 
ПОРЕСКЕ УТАЈЕ
Међу кривичним делима против привреде по свом значају,
природи и карактеру издвајају се пореска кривична дела. Њих има
више врста. Основно кривично дело ове врсте је пореска утаја. То
је кривично дело које је предвиђено у чл. 229. Кривичног закони
21)
22)

D. Jovašević, M. Gajić Glamočlija, Poreska utaja, Beograd, 2008. godine, str. 178-189
International Bureau of Fiscal Documentation : International Tax Avoidence and Evasion,
Amsterdam, 1981. godine, str. 21
23) S. Madžarević Šujster, Procjena porezne evazije u Hrvatskoj, Financijska teorija i praksa,
Zagreb, broj 1/2002. godine, str. 117.144
24) W. Begeer, V. H. K. Tuinen, The Statistical Representation of the Informal Economy, Quar
terly Journal of the Central Bureau of Statistics, Vol. 1, Broj 3/1986. godine, str.77
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ка Републике Србије. На овај је начин 1. јануар а 2006. године (са
ступањем на снагу новог Кривичног законика) замењено кривично
дело ''Избегавање плаћања пореза'' које је било предвиђено у чл.
172. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (а,
који је 1. јануара 2003. године укинуо одредбу чл. 154. Кривичног
закона Републике Србије – кривично дело пореске утаје). Остала
пореска кривична дела су и даље предвиђена у споредном кривич
ном законодавству – Закону о пореском поступку и пореској адми
нистрацији.
Наиме, избегавањем законске обавезе плаћања одређеног нов
чаног износа у корист државе наноси се штета друштвеним инте
ресима, угрожавају се фондови и установе социјалне заштите од
носно функционисање свих буџетских институција и послова. Но,
тек када се ради о избегавању ове пореске обавезе у већем обиму
или у тежим случајевима испуњени су услови за постојање поре
ског кривичног дела. Сви други мање значајни, различити случа
јеви пореске недисциплине и пореске евазије представљају истина
противправно и кажњиво понашање, али у облику других врста
привредних деликата (привредни преступи и прекршаји). Основно
фискално кривично дело у нашем правном систему је пореска ута
ја. Ово се дело у неким правним системима назива и ''утаја пореза''
или ''утаја пореза и других давања'' и сл. Ово кривично дело у на
шем правном систему је после 1. јануар а 2006. године предвиђено
у чл. 229. Кривичног законика Републике Србије.
Дело се, иначе, састоји у давању лажних података о својим за
конито стеченим приходима, предметима или другим чињеницама
које су од утицаја на утврђивање обавеза или у непријављивању
истих у случају обавезне пријаве или у прикривању података који
се односе на утврђивање пореске обавезе у намери да се за себе
или другог у потпуности или делимично избегне плаћање пореза,
доприноса или других прописаних дажбина ако висина избегнуте
обавезе прелази износ од сто педесет хиљада динара25). Ово дело
свој назив дугује чињеници да се њиме од стране учиниоца дела
врши противправно присвајање оног износа обавезе чије се пла
ћање на овај начин избегава односно који остаје код учиниоца26).
25)

D. Miloš, Krivično delo poreske utaje, Pravna misao, Sarajevo, broj 9-10/1981. godine, str.
49-63
26) M. Radovanović, M. Đorđević, Krivično pravo, Posebni deo, Beograd, 1975. godine, str.
250-251; B. Čejović, V. Miladinović, Krivično pravo, Posebni deo, Niš, 1995. godine, str.
295
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Тиме је до тада постојеће кривично дело : ‘’Избегавање плаћања
пореза’’ предвиђено у члану 172. Закона о пореском поступку и по
реској администрацији27) престало да постоји.

1. Објект заштите
Из напред наведеног законског описа кривичног дела поре
ске утаје произилази да се овде ради о кривичном делу sui generis.
Но, у теорији кривичног права има мишљења да се овде ради о
специфичном облику кривичног дела преваре, додуше о делу од
преваре где се преварном радњом оштећује друштво у целини28).
Ово дело даље карактерише и бланкетна диспозиција што значи
да употпуњавање садржине бића овога дела зависи од других про
писа из области фискалног и пореског система, а који одређују по
јам, врсте и садржину појединих пореза и других јавних давања
(доприноса и јавних дажбина), обвезнике ових давања као и роко
ве плаћања истих29). Наиме, ова врста диспозиције допушта да се
природа и садржина фискалних обавеза у смислу објекта заштите
овог кривичног дела утврђује на основу ванкривичних прописа30) .
Објект заштите је код овог кривичног дела фискални систем,
систем јавних прихода који чини основ привредног система земље.
Но, у правној теорији се могу пронаћи и схватања31) према којима
је објект заштите код овог кривичног дела дужност плаћања поре
за, доприноса и других давања. Наиме, као јавна давања се сматра
ју : порези, царине, таксе и доприноси.
Објект напада је алтернативно одређен. То може бити : порез,
допринос и друге прописане дажбине (које представљају јавни
приход). При томе није од значаја да ли се ове обавезе односе на
физичка или правна лица. Фактичко је питање да ли се у конкрет
ном случају ради о овој врсти фискалне обавезе и то се утврђује с
обзиром на прописе којима су такве обавезе утврђене32).
Пошто у оквиру нашег фискалног система има више врста по
реза, под овим се појмом у сваком случају подразумева део дохотка
или имовине који друштвена заједница одузима од физичких или
27) Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, broj 80/2002, 84/2002, 23/2003 , 70/2003 i
55/2004
28) Z. Stojanović, O. Perić, Krivično pravo, Posebni deo, Beograd, 2000. godine, str. 244
29) D. Ocvirk, Skriveni transferi dobiti, Porezni vjesnik, Zagreb, broj 3/2001. godine, str. 53-62
30) Lj. Jovanović, V. Đurđić, D. Jovašević, Krivično pravo, Posebni deo, Beograd, 2006. godine,
str. 256-258
31) B. Pavišić, V. Grozdanić, P. Veić, Komentar Kaznenog zakona, op. cit. str. 636
32) Lj. Lazarević, Krivično pravo, Posebni deo, Beograd, 1993. godine, str. 229
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правних лица (предузећа, установа и других организација) одно
сно предуз етника за покриће својих расхода не дајући при томе
пореском обвезнику неку непосредну противчинидбу или против
давање33). Држава заправо порез у смислу дела дохотка или дела
имовине узима од својих поданика на основу власти не вршећи
неку непосредну противчинидбу. Порез је према томе вишеструко
значајна категорија34) јер се помоћу њега као инструмента оства
рују даљи или виши циљеви у име и за потребе целе друштвене
заједнице и представља изразито ефикасан механизам социјалне
политике35). Но, порез се може дефинисати и као новчана давања
или приход који се обрачунавају од прихода различитих пореских
обвезника и који се користи за подмирење утврђених јавних изда
така. Порез је, наиме, део имовине или дохотка који се узима од
физичких или правних лица за покривање расхода друштвено по
литичке заједнице36).
Слична је функција и улога доприноса и других прописаних
дажбина које представљају јавни приход у нашем правном систе
му. И ова давања служе за задовољење заједничких и опште дру
штвених потреба37). Доприноси38) су тако давања која се на основу
закона и других прописа плаћају из зарада физичких или правних
лица односно предузетника, а ради задовољавања разних друштве
них потреба у областима друштвених делатности (као што су со
цијална, дечја и здравствена заштита, образовање, просвета, кул
тура, наука, привремена незапосленост или неспособност за рад и
привређивање). У литератури се тако и доприноси могу одредити
као новчана давања која се плаћају за коришћење одређених услуга
или ради остваривања одређених права39). Или су она врста давања
која се на основу закона или других прописа из личних доходака
плаћају ради задовољавања заједничких потреба у разним обла
стима друштвених делатности40).
33) Dejan Popović, op. cit. str. 450-451
34) R. Sučević, Uloga poreza i drugih davanja, Pravo i porezi, Zagreb, broj 3/1997. godine, str.
52-55
35) B. Škof, Utaja poreza na dodatu vrijednost i njezino kažnjavanje, Financijska praksa, Zagreb,
broj 4/1996. godine, str. 425-431
36) Lj. Lazarević, B. Vučković, V. Vučković, Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, Cetinje,
2004. godine, str. 660
37) Z. Stojanović, O. Perić, Krivično pravo, Posebni deo, op. cit. str. 244
38) Doprinosi su sve svrste obaveza prema društvenoj zajednici – presuda Vrhovnog suda Srbije
Kž. 32/78
39) B. Pavišić, V. Grozdanić, P. Veić, Komentar Kaznenog zakona, op. cit. str. 636
40) Lj. Lazarević, B. Vučković, V. Vučković, Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, op. cit.
str. 660

- 133 -

Драган Јовашвић, Златко Николић

ПОРЕСКА УТАЈА КАО ОБЛИК ....

Међу овим доприносима у пракси се данас посебно издваја
ју доприноси социјалног осигурања наводећи при томе да се ово
кривично дело може учинити и у односу на друге дажбине које
представљају јавни приход (у смислу објекта заштите код овог
кривичног дела). Управо на овој чињеници се и заснива тврдња да
се овде ради о бланкетном бићу кривичног дела. Оваква формула
ција бланкетне диспозиције код кривичног дела пореске утаје је и
унета у наше законодавство реформом из 1977. године. Али тада
су под појмом „доприноси“ у смислу објекта напада биле обухва
ћене веома различите и бројне јавне дажбине поред оних из сфере
социјалног осигурања какав је случај данас. После успостављања
новог фискалног система у нашој републици 1992. године под пој
мом доприноси се сматрају само доприноси социјалног осигурања
који су заједно са порезима и другим дажбина, а које представљају
јавни приход објект напада овог кривичног дела. То другим речима
значи да избегавање плаћања других јавних прихода (као што су
таксе, царине, накнаде разних врста) - не представља објект напада
у смислу овог кривичног дела већ се у конкретном случају зависно
од предузете радње извршења и других околности случаја може
радити о другом кривичном делу или пак другој врсти деликата.
У прилог предњих схватања говори и наша судска пракса41)
где се под појмом други прописани доприноси подразумевају све
врсте обавеза према друштвеној заједници. При томе према ста
ву Врховног суда Србије42) приликом одлучивања о оптужењу због
кривичног дела пореске утаје није неопходно да се износ утајене
порезе претходно утврђује у управном поступку од стране поре
ских органа.
Област фискалног права и права јавних прихода и јавних рас
хода нам пружа сазнања о мноштву законских материјалноправних
прописа који утврђују поједине видове и облике пореских и других
јавних давања зависно од врсте делатности односног другог вида и
извора опорезивања као и с обзиром на својство пореског обвезни
ка43). У сваком случају важно је посебно истаћи да је за правилну
примену кривичног закона и квалификацију конкретног чињенич
ног стања од значаја и одлука44) Врховног суда Србије према којој
нема кривичног дела пореске утаје у случају када је орган управе
presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 32/78
presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 1815/73
S. Madžarević, Šujster, procjena porezne utaje u Hrvatskoj, Finansijska teorija i
praksa, Zagreb, broj 1/2002. godine, str. 117-144
44) presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 1323/84
41)
42)
43)
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друштвених прихода у моменту доношења решења о утврђивању
пореске обавезе располагао веродостојним подацима који су ука
зивали на лажност података у поднетој пореској пријави од стране
пореског обвезника па и поред тога своје решење заснује на под
нетој45).

2. Радња извршења кривичног дела
Из законског описа кривичног дела пореске утаје произилази
да оно има два облика испољавања. То су основни и тежи, квали
фиковани облик. Основни облик овог кривичног дела се зависно
од предуз ете радње извршења се може појавити у три вида вида46).
То су: 1) давање лажних података о приходима, 2) непријављива
ње прихода у случају обавезне пријаве и 3) прикривање података
на други начин. С обзиром да се овде ради о специфичном облику
кривичног дела преваре47) неретко се у кривично правној теорији
може наћи схватање48) да је радња овог кривичног дела најшире
узето преварна делатност. У својој конкретизацији она се може ма
нифестовати алтернативно на два начина: као активна, позитивна
делатност (чињење) - delicta comissiva и као пасивна, негативна
делатност (нечињење, пропуштање дужности на чињење) - delicta
omissiva. При томе се давање лажних података о приходима сматра
за активну радњу извршења овог кривичног дела, а непријављива
ње прихода се узима као пасивна делатност учиниоца дела док се
радња прикривања може предузети и чињењем и нечињењем49) .
а) Давање лажних података о законито стеченим приходима,
предметима или другим чињеницама које су од утицаја на утврђи
вање пореске обавезе постоји у случају када се чињенице у вези
законито стечених прихода, предмета или друге чињенице неисти
нито, нетачно приказују у односу на стварно, објективно постојеће
стање при чему је битно да се ради о подацима о приходима или
предметима који су законито стечени50). Код овог облика кривич
45)
46)
47)
48)
49)
50)

G. Mršić, Kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja – poseban osvrt na
kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja, Hrvatska pravna revija, Zagreb, broj 10/2006.
godine, str. 88-96
D. Jovašević, Komentar Krivičnog zakona SR Jugoslavije, Beograd, 2002. godine, str. 34-37
D. Jovašević, Leksikon krivičnog prava, Beograd, 2006. godine, str. 689
Z. Stojanović, O. Perić, Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivični zakon Re
publike Crne Gore sa objašnjenima, Beograd, 1996. godine, str. 244-245
D. Jovašević, Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije sa sudskom praksom, Beograd,
2003. godine, str. 556
D. Miloš, Krivično delo poreske utaje, Pravna misao, Sarajevo, broj 9-10/1981. godine, str.
49-63
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ног дела учинилац истина формално поступа по одређеној законом
предвиђеној пореској обавези да пријави чињенице које су значај
не за утврђивање висине овакве обавезе, али ову своју обавезу не
испуњава и у материјалном смислу јер чињенице не приказује у
правом, стварном, истинитом стању51). При томе ово кривично де
ло постоји без обзира да ли је претходно износ утајене обавезе по
реза утврђен у управном поступку од стране надлежног пореског
органа52).
Наиме, ови се приходи приказују у мањим износима од ствар
но, реално постојећих и остварених, односно предмети се прика
зују у мањој вредности или мањем обиму и то за период који под
леже опорезивању или се пак приказују већи расходи од стварних
или се нетачно, неистинито приказују друге чињенице и подаци
који су од значаја за утврђивање висине законом прописане оба
везе пореза, доприноса социјалног осигурања или других пропи
саних доприноса (друге чињенице и подаци могу да се односе на
непријављивање тачног броја запослених лица или броја чланова
домаћинства или броја деце на школовању, чињенице запослено
сти брачног друга, времена када настаје одређена обавеза плаћања
или места настанка такве обавезе и сл.)53).
Начини оваквог лажног приказивања одлучних чињеница могу
бити у реалном животу веома различити. Тако се могу умањивати
остварени приходи у целини или само одређени приходи или само
приходи из одређених извора или само они приходи остварени у
одређеном временском периоду или у одређеном месту или другом
подручју, могу се даље умањивати остварени финансијски резул
тати или се пак могу увећавати трошкови пословања и сл. Битно
је да се ово давање лажних података у смислу радње извршења
кривичног дела пореске утаје односи на важне, одлучне чињенице
које су од значаја за утврђивање висине пореских и других обавеза.
Давање лажних података о чињеницама које немају утицај на утвр
ђивање пореске обавезе или њене висине односно на утврђивање
других прописаних обавеза или доприноса или њихову висину не
представља радњу извршења овог кривичног дела54).
51)
52)
53)

Lj. Lazarević, Krivično pravo, Posebni deo, op. cit. str. 229
presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. 1815/73
M. Jerković, Kaznena odgovornost za povrede poreznih propisa, Porezni vjesnik, Zagreb,
broj 5/2000. godine, str. 5-13
54) I. Simić, M. Petrović, Krivični zakon Republike Srbije – praktičan primena, Beograd, 2002.
godine, str. 154-156
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За постојање дела је потпуно ирелевантно и на који начин и
у ком облику се пореска пријава са овако приказаним и презен
тираним подацима и чињеницама подноси надлежном пореском
органу. Та пријава може бити усмена или писмена (што је чешћи
случај) или се пак може радити о предочавању, подношењу на увид
пореским органима пословних књига и друге документације веза
не за пословање са лажним, преправљеним, кривотвореним пода
цима чак и када се ове књиге или документација подносе на захтев
пореског органа или самоиницијативно од стране пореског обве
зника. Дело пореске утаје ће у овом облику постојати и у случају
када се лажни подаци на захтев надлежног пореског органа или
пак на иницијативу самог учиниоца дела дају накнадно као допуна
раније поднете пореске пријаве или у поступку контроле прихода
(редовне или ванредне односно инспекцијске контроле) или чак и
ако су ти лажни подаци и чињенице презентирани као допуна уз
пратећу документацију која се подноси уз пореску пријаву55). Не
постоји напротив кривично дело пореске утаје у случају када је
орган управе друштвених прихода у моменту доношења решења о
утврђивању пореске обавезе располагао веродостојним подацима
који су указивали на лажност података у поднетој пореској пријави
од стране пореског обвезника па и поред тога решење заснује на
таквој пријави56) .
Пореска утаја57) се може извршити само давањем лажних по
датака у погледу законито стечених прихода и предмета. То значи
да лице које не поднесе пријаву о приходима који потичу од вр
шења кривичних дела, привредних преступа, прекршаја или друге
незаконите, противправне делатности (нпр. обављања самосталне
делатности од стране лица које нема одобрење за исто од стране
надлежног органа, рад на „црно“, делатности у области сиве еко
номије) не чине ово кривично дело58). Непријављивање прихода
стечених на нелегалан, противзаконит начин не узима се као основ
за постојање кривичног дела пореске утаје јер је општеусвојено
схватање наше судске праксе да би таква лица у оваквој ситуацији
морала себе да пријаве као извршиоца неког од наведених кривич
них дела а што сам закон не тражи (чак шта више учинилац кри
55)

grupa autora : Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije, Savremena administracija,
Beograd, 1995. godine, str. 553
56) presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 1196/85
57) Lj. Jovanović, D. Jovašević, Krivično pravo, Posebni deo, Beograd, 2002. godine, str. 212
58) presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 44/98
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вичног дела има право да прикрива или на други начин избегава
утврђивање своје одговорности за извршено кривично дело што је
обухваћено његовим правом на одбрану)59) .
Слично је становиште заузето и на саветовању представника
кривичних одељења Врховног суда Југославије, Врховног војног
суда и врховних судова република и покрајина које је одржано 9.
децембра 1965. године. Према овом схватању грађанин који је от
кривен у вршењу кривичних дела или прекршаја односно у нео
влашћеном вршењу неке привредне делатности па од стране над
лежног органа буде позван да поднесе пријаву о приходима које
је остварио из такве делатности не чини кривично дело пореске
утаје ако се на позив овог органа не одазове или не поднесе по
реску пријаву или у поднетој пореској пријави наведе неистините
податке јер би у овим случајевима обавеза на подношење пореске
пријаве односно истините и потпуне пријаве са свим потребним и
истинитим подацима и чињеницама које су од утицаја на утврђи
вање и разрез пореза и других прописаних доприноса или обавеза
у ствари представљала дужност учиниоца на самооптуживање, са
мообвињавање за учињено кривично дело, привредни преступ или
привредни прекршај.
б) Други вид испољавања радње извршења овог кривичног де
ла јесте непријављивање надлежним пореским државним органи
ма законито стеченог прихода, предмета односно чињеница које су
од утицаја на утврђивање пореза, односно пропуштање извршиоца
да изврши своју обавезу пријављивања која произилази из пози
тивних пореских прописа60). Ово дело постоји у случају када лице
које има законити приход или законито стекне предмет који под
леже опорезивању не поднесе пореску пријаву у случају обавезне
пријаве или у поднету пријаву не унесе неки од извора прихода
који улази у основ за опорезивање или његову висину или не уно
си друге чињенице које су од значаја а утврђивање обавеза према
друштвеној заједници. То значи, да кривично дело пореске утаје у
овом облику постоји само у случају када закон предвиђа обавезу
пријављивања одређених прихода или других чињеница у одређе
ном року, па пропуштањем ове законске обавезе се заправо оства
рује и радња извршења61). Према врсти предузете делатности ово
59)
60)
61)

presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 1384/73 i presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 196/83
B. Čejović, V. Miladinović, Krivično pravo, Posebni deo, op. cit. str. 296
M. Radovanović, M. Đorđević, Krivično pravo, Posebni deo, op. cit. str. 251
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се дело може извршити на два начина: 1) пропуштањем да се бла
говремено у прописаном року поднесе пореска пријава о законито
стеченим приходима, предметима или другим чињеницама које су
од значаја за утврђивање висине пореске обавезе од стране лица
које је по закону или другом подзаконском пропису обавезно да
то учине и 2) пропуштањем да се у благовремено поднету пореску
пријаву унесе неки од извора прихода или његова висина, а који
подлежу опорезивању62) .
Дакле, код овог другог вида испољавања посматраног кривич
ног дела учинилац је лице које уопште не подноси пореску пријаву
иако постоји таква обавеза или пак у поднету пријаву не уноси по
датке о чињеницама које се односе на одређени основ за опорези
вање или утврђивање доприноса (нпр. у поднетој пореској пријави
се не наведу сви извори прихода, или се не наведе одређено вре
ме остваривања тих прихода или се не наведе висина свих оства
рених појединачних прихода већ се неки од њих изостављају или
умањују по износу). Овај облик кривичног дела неће постојати ако
учинилац није пријавио неку чињеницу која нема утицаја на утвр
ђивање пореза или других прописаних јавних давања или иако је
приликом подношења овакве пријаве дао лажне податке који међу
тим не могу уопште да утичу на смањење или повећање његових
обавеза. При томе, такође незаконито стечени приходи не могу би
ти предмет оваквог пријављивања јер нико није дужан да пријави
своје незаконито пословање63).
За разлику од претходног вида кривичног дела које се врши
активном делатношћу, чињењем овде се радња врши управо про
пуштањем дужности чињења која је утврђена законом или другим
прописима, дакле негативном, пасивном делатношћу64). За посто
јање овог дела је битно да постоји законска обавеза за учиниоца
да поднесе обавезну пријаву, а предузимањем радње овог дела он
заправо пропушта да поступи по таквој обавези65). Иначе наша суд
ска пракса обилује бројним примерима различитих појавних мани
фестација облика и видова конкретног испољавања радње изврше
ња кривичног дела пореске утаје без обзира да ли се ради о давању
62)
63)

D. Jovašević, Leksikon krivičnog prava, op. cit. str. 687
Lj. Lazarević, B. Vučković, V. Vučković, Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, op. cit.
str. 661
64) D. Jovašević, T. Hašimbegović, Sistem poreskih delikata, Beograd, 2004. godine, str. 45-69
65) Š. Pavlović, Kaznena odgovornost za poreznu utaju, Pravo i porezi, Zagreb, broj 10/2003.
godine, str. 13-16
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лажних података о приходима или о непријављивању прихода у
случају постојања обавезне пријаве66).
в) Последњи вид испољавања радње извршења кривичног де
ла пореске утаје је прикривање на други начин података који се од
носе на утврђивање обавезе плаћања пореза и других прописаних
доприноса и дажбина67). И овде је радња извршења прикривање,
прећуткивање, тајење, чињење недоступним података који би ука
зивали на постојање или висину, број , вредност или врсту предме
та и других прихода који подлежу опорезивању чиме се избегава
утврђивање постојања ове обавезе у потпуности или делимично од
стране надлежних државних органа68). Ова се радња може преду
зети различитим делатностима којима се заправо ствара ефективна
ситуација да надлежни државни органи не могу уопште да дођу до
сазнања о подацима који указују на постојање, врсту и обим при
хода односно друге законом тражене чињенице или да не могу да
дођу до сазнања у одређеном времену или а одређеном месту или
у односу на одређене приходе и сл.

3. Остала обележја кривичног дела
За постојање кривичног дела пореске утаје поред предузете
радње извршења потребно је испуњење још неколико кумулатив
но предвиђених услова69). Прво, било која од законом предвиђених
радњи извршења мора бити предузета само у погледу прихода и
предмета који су законито стечени. То је и логично јер се незако
нито, противправно стечена имовина и други предмети односно
приходи не могу опорезивати70).
Друго, учинилац при предузимању своје радње извршења мо
ра поступати са одређеним субјективним елементом - а то је на
мера да у потпуности или делимично он сам или неко друго ли
це избегне плаћање пореза, доприноса или других прописаних
дажбина71). Дакле ова намера као субјективни елеменат на страни
66)
67)
68)
69)
70)
71)

D. Jovašević, Obeležja krivičnog dela poreske utaje, Pravo, teorija i praksa, Novi Sad, broj
1/2002. godine, str. 7-22
Š. Pavlović, Krivična odgovornost za poreznu utaju, Pravo i porezi, Zagreb, broj 10/2003.
godine, str. 13-16
J. Juranić, Kazneno djelo porezne utaje, Zagreb, 1965. godine, str. 78-92
B. Đerek, Kaznena odgovornost za povrede poreznih zakona, Finansijska teorija i praksa,
Zagreb, broj 1/2003. godine, str. 83-112
M. Đorđević, Đ. Đorđević, Krivično pravo, Beograd, 2005. godine, str. 230-231
M. Kriletić, Novosti u Kaznenom zakoniku u svezi sa pranjem novca, utajom poreza i dr.,
Računovodstvo, revizija i finansije, Zagreb, broj 6/1996. godine, str. 68-70
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учиниоца мора постојати у време предузимања радње извршења и
то управо код оног лица које у пореску пријаву уноси неистините
податке или не подноси пореску пријаву у року или такву пријаву
не подноси комплетну у погледу свих потребних података и чиње
ница које су од значаја за правилно, законито и потпуно утврђи
вање висине пореске обавезе односно других прописаних обавеза
или јавних дажбина или пак прикрива податке који се односе на
утврђивање пореске обавезе.
И коначно, треће, за постојање овог дела потребно је да ви
сина овако избегнуте обавезе пређе одређени законом прописани
износ од 150.000 динара. Дакле, између овако избегнуте обавезе у
утврђеном износу или више од тога и предузете радње извршења
овог дела мора постојати узрочно-последична веза. Висина избег
нуте обавезе испод законом предвиђеног износа представља поре
ски прекршај72) за који су предвиђене прекршајне казне и заштитне
мере које у одговарајућем прекршајном поступку изриче надлежни
орган управе јавних прихода73) .
То даље значи да висина овако избегнуте обавезе плаћања
представља објективни услов инкриминације односно законодав
ни мотив кажњавања. Без испуњења овог услова нема ни кривич
ног дела већ евентуално може постојати неко друго кажњиво дело
(привредни преступ или прекршај). С друге стране сам износ ута
јеног пореза или других прописаних обавеза и доприноса може да
буде од значаја не само за судску индивидуализацију казне (при
ликом одмеравање врсте и мере казне) већ и за саму квалификаци
ју дела. Наиме потребно је да наведен износ утајеног пореза или
другог доприноса представља износ у једној календарској (па и по
словној односно пореској години) при чему није од значаја колики
је износ утајеног пореза или доприноса по једном исплатном доку
менту или другом писмену самом за себе узетом74) .
Но, у теорији кривичног права налазимо и следеће гледиште75)
. Наиме, да би постојало кривично дело пореске утаје потребно је
према овим ауторима да износ обавезе чије се плаћање избегава
прелази законом прописани износ. Из овакве законске формула
ције „чије се плаћање избегава“ произилази да за постојање овог
72)
73)
74)
75)

D. Jovašević, Poreski prekršaji, Ekonomika, Beograd, broj 4-5/2001. godine, str. 124-128
D. Jovašević, Leksikon krivičnog prava, Beograd, 2006. godine, str. 469
presuda Vrhovnog suda Jugoslavije Kž. 68/66
grupa autora : Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije, op. cit. str. 554
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кривичног дела није неопходно да је учинилац успео у својој наме
ри да избегне плаћање пореске и друге прописане обавезе76). Стога
ће ово кривично дело постојати ако је намера избегавања плаћа
ња пореза, доприноса или других дажбина које представљају јавни
приход постојала код учиниоца независно од тога да ли је плаћање
тих обавеза избегнуто или није тако да уколико је плаћање обавеза
избегнуто, та околност није одлучујућа за постојање кривичног де
ла77). Међутим, околност да је плаћање пореза, доприноса и других
прописаних дажбина које представљају јавни приход избегнуто
као и колики је износ избегнуте обавезе или мање плаћене обавезе
може да буде од значаја за оцену тежине последице овог кривичног
дела и у том смислу да буде од утицаја на одмеравање казне. При
томе је без значаја која се од наведених обавеза избегава и да ли
се учињеним делом ишло за тим да се избегне плаћање само једне
или више обавеза коју су у закону или другом пропису наведене78).
Утајени износ пореза код осуде за кривично дело пореске утаје
не може да се сматра као оштећење настало услед извршења кри
вичног дела нити се оптужени пресудом може обавезати да износ
утајеног пореза плати по основу имовинско правног захтева поста
вљеног од стране скупштине општине79) .
Последица кривичног дела пореске утаје се, према једном
схватању, састоји у проузроковању штете органима, службама и
пословима од интереса за целу друштвену заједницу чијем финан
сирању управо и служи благовремена, ефикасна и потпуна наплата
пореза, доприноса и других прописаних дажбина које представља
ју јавни приход. Према другом схватању, последица овог дела се
састоји у самом неуплаћивању благовремено и у законом предви
ђеном износу пореза, доприноса и других прописаних јавних дава
ња у корист друштвене заједнице80).
Дело је свршено код радње давања лажних података о чињени
цама или прикривања података када је решење о утврђивању поре
за или доприноса постало коначно у поступку његовог доношења
од стране надлежног органа управе јавних прихода. Све до тог мо
76)
77)

Z. Vukšić, Porezna utaja, Hrvatska pravna revija, Zagreb, broj 10/2003. godine, str. 56-65
D. Jovašević, Obeležja krivičnog dela poreske utaje, Pravo, teorija i praksa, Novi Sad, broj
1/2002. godine, str. 7-22
78) B. Jelčić, B. Đerek, Z. Šeparović, Kaznena odgovornost za povrede poreznih propisa, Za
greb, 1984. godine, str. 65-79
79) presuda Vrhovnog suda Srbije Kž. I 901/73
80) B. Čejović, V. Miladinović, Krivično pravo, Posebni deo, op. cit. str. 296
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мента постоји покушај који с обзиром на висину прописане казне
за основно кривичном дело није кажњив. Но, у правној теорији се
може пронаћи и такво схватање према коме је ово дело свршено
давањем лажних података односно неподношењем обавезне прија
ве или ненавођењем у пријави свих правно релевантних података
или прикривањем одређених чињеница81). Код пореза и доприноса
који се наплаћују по одбитку, дело је свршено у моменту доспело
сти пореског дуга, а код пореза где је сам закон одредио време ње
говог плаћања, дело је свршено истеком законом одређеног рока.
Када се ово дело врши препуштањем подношења пореске пријаве,
оно је свршено када надлежни порески орган у року који је пропи
сан за утврђивање одређене врсте пореза и других доприноса није
донео решење о томе 82).
У погледу давања одговора на питање када постоји свршено
кривично дело пореске утаје у кривичноправној литератури на
лазимо и другачија становишта . Према овим ауторима дело је
свршено када је учинилац дао лажне податке о својим законито
стеченим приходима, предметима и другим чињеницама односно
када није пријавио свој законито стечени приход, предмете и друге
чињенице у времену када је то требало учинити83). Значи овде се
не тражи да је учинилац избегао (потпуно или делимично) плаћа
ње пореза или одговарајућих доприноса. Зато ако надлежни поре
ски орган није поверовао поднетој пријави па сам дође до правог
стања на основу којег разреже порез, ове чињенице могу утицати
на индивидуализацију казне, а не и на постојање кривичног дела.
Али не постоји ово кривично дело у случају када је надлежни ор
ган у моменту доношења решење о утврђивању пореске или друге
обавезе располагао веродостојним подацима па и поред тога своју
одлуку заснује на неистинито поднетој пореској пријави од стране
обвезника.
Извршилац кривичног дела пореске утаје је свако оно лице
које даје лажне податке или прикрива такве податке односно ко
је пропушта да благовремено поднесе пореску пријаву , а било је
дужно да то учини. Најчешће се у овој улози јавља сам порески
обвезник, али то могу бити и друга лица: законски заступник или
пуномоћник тог лица или лица која у његово име и за његов ра
81)
82)
83)

Lj. Lazarević, Krivično pravo, Posebni deo, op. cit. str. 230
M. Kljajević, op. cit. str. 10
D. Jovašević, Poreska evazija i poreska krivična dela, Bezbednost, Beograd, broj 4/2005.
godine, str. 541-561
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чун подносе пореску пријаву, воде пословне књиге и другу доку
ментацију, израђују завршне и периодичне рачуне предузећа или
другог правног лица. То може да буде и лице које само формално
под туђим именом обавља пословну делатност која га обавезује на
подношење пореске пријаве и плаћање одговарајућих доприноса
друштвеној заједници.
Али у извршењу овог кривичног дела специфичног облика
предузимања радње извршења, могуће је да се на страни учини
оца јави не само непосредни извршилац који је предузимао једну
или више законом предвиђених делатности већ и друга лица која
учествују у овим делатностима помажући или доприносећи овоме,
стварајући му повољне услове да своју радњу или оствари уопште
или оствари у целости или је оствари брже, ефикасније и једно
ставније. У случају када се ради о ситуац
 ији у којој правно лице
(предузеће, установа или друга организација) предузетом делатно
шћу свог одговорног или службеног лица избегне плаћање поре
за или других прописаних доприноса чиме су испуњени услови
за постојање овог кривичног дела из републичких закона, правно
лице одговара за учињени привредни преступ (за што му се могу
изрећи новчана казна и заштите мере), а само одговорно или слу
жбено лице се јавља као учинилац кривичног дела пореске утаје.
У погледу кривичне одговорности закон тражи постојање ди
ректног умишљаја на страни извршиоца кривичног дела. Тај уми
шљај квалификује : 1 ) свест учиниоца да даје лажне податке или
да прикрива праве податке односно свест да пропушта подношење
пријаве у прописаном року, 2) хтење да управо предузима овакве
своје делатности чињења или нечињења и 3) намера учиниоца да
на овај начин у потпуности или делимично избегне плаћање поре
за и других прописаних обавеза за себе или неко друго лице.
За ово дело закон је прописао кумулативно казну затвора до
три године и новчану казну.
Ово је изузетак од правила према коме је законодавац за сва
ко кривично дело алтернативно прописао једну или више казни84).
Но, поред казни учиниоцу овог кривичног дела се могу изрећи и
неке друге кривичне санкције као што су85): 1) мера безбедности
84)

D. Jovašević, Sistem kazni u novom krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije, Pravo, te
orija i praksa, Novi Sad, broj 2/2007. godine, str. 99-117
85) J. Šimović, T. Rogić Jugarić, S. Cindori, Utaja poreza u Republici Hrvatskoj i mjere za nje
zino sprječavanje, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, broj 2/2007. godine,
str. 591-617
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забране вршења позива, делатности и дужности (предвиђена у чл.
85. Кривичног законика Републике Србије) или 2) мера безбедно
сти одузимања предмета (из чл. 87. Кривичног законика Републике
Србије) или 3) имовинско-правна мера у смислу чл. 91-93. Кривич
ног законика Републике Србије чијом се применом може се изрећи
одузимање имовинске користи која је прибављена извршењем кри
вичног дела као посебно кривично правна мера sui generis.

3. КВАЛИФИКОВАНИ ОБЛИК КРИВИЧНОГ ДЕЛА
Поред основних видова испољавања кривичног дела поре
ске утаје, законодавац познаје и теже, квалификовано дело. Оно
је предвиђено у чл. 229. ст. 2 и 3. Кривичног законика Републике
Србије. Теже дело за које је закон прописао строжије кажњавање
може се јавити у два вида.
Први тежи облик овог кривичног дела за који је запрећена ка
зна затвора од једне до пет година и кумулативно новчана казна86)
постоји у случају ако износ пореске обавезе чије је плаћање неком
од законом предвиђених делатности прешао износ од милион и
петсто хиљада динара. Најтеже пореско кривично дело постоји ако
је учинилац било којом својом делатношћу, једном или више њих,
успео да избегне плаћање пореза у висини која прелази износ од
седам милиона и петсто хиљада динара. За ово је дело прописана
казна затвора од једне до осам година и новчана казна87).
Квалификаторна околност за постојање овог тежег облика
кривичног дела јесте висина избегнуте обавезе односно висина на
нете штете органима и службама које се финансирају из наплаће
них јавних прихода. Та вредност мора бити утврђена с обзиром на
време предузимања радње извршења основног облика кривичног
дела и она мора бити у узрочно последичној вези са предузетом
радњом извршења. И коначно та квалификаторна околност мора
бити обухваћена умишљајем учиниоца88). Наиме, пошто се овде ра
ди о кривичном делу квалификованом тежом последицом, то значи
да је за његово постојање потребно да је учинилац свестан (да зна)
да својом радњом управо врши утају пореза или других обавеза у
86)

D. Jovašević, Sistem imovinskih krivičnih sankcija u jugoslovenskom krivičnom pravu, Na
uka, bezbednost, policija, Beograd, broj 2/2002. godine, str. 59-73
87) D. Jovašević, Novčana kazna u jugoslovenskom krivičnom pravu, Pravni zbornik, Podgori
ca, broj 1-2/2001. godine, str. 230-248
88) M. Kesner Škreb, Izbjegavanje i utaja poreza, Finansijska praksa, Zagreb, broj 3/1995. go
dine, str. 267-268
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већем износу, али се при томе не тражи да је баш у потпуности и
свестан одређене висине утајеног пореза, доприноса или других
дажбина које представљају јавни приход.
Поред наведеног схватања, морамо рећи, у теорији кривичног
права ипак има неслагања у вези са питањем одређивања природе
и карактера квалификованог облика кривичног дела пореске утаје.
Тако према једном схватању овде се ради о кривичном делу ква
лификованом нарочитом околношћу (како смо то већ претходно
изложили). Учинилац при томе треба да је свестан да врши утају
пореза у већем износу, али у конкретном случају се не захтева и да
постоји свест о тачно одређеној висини пореза који се на овај на
чин таји. Ми смо ипак мишљења да се овде ради о делу квалифико
ваном тежом последицом јер од висине утајеног пореза у конкрет
ном случају зависи и обим и интензитет проузроковане последице
по јавне финансије односно по систем редовног, квалитетног и за
конитог финансирања буџетских корисника и других јавних услу
га. Но, судска пракса у погледу овог квалификовања недозвољеног
понашања учиниоца није увек била и јединствена. У почетку је
пракса била неодлучна, да би се последњих година искристалисао
став да између основног и квалификованог облика пореске утаје
не постоји квалитативна разлика јер оба облика дела садрже за
право идентична обележја бића. Разлика између ових облика дела
је заправо квантитативне природе, дакле у висини утајеног пореза,
доприноса и других прописаних давања.

4. ЗАКЉУЧАК
Почетком деведесетих година у нашој земљи је изведена прва
темељита реформа целокупног фискалног система (система јав
них прихода и јавних расхода), а потом почетком 2001. године је
изведена друга таква реформа. То је био и императив времена и
прилика у којима живимо али и потреба друштва-државе да ефика
снијим механизмима и средствима обезбеди функционисање свих
друштвених служби у циљу задовољавања општих и заједничких
потреба. С друге стране, такав фискални систем је захтевао и аде
кватну правну заштиту. Стога је у правним прописима предвиђен
низ недозвољених, противправних, забрањених понашања за која
су предвиђене и одговарајуће врсте и мере санкција. Та недозвоље
на понашања се могу класификовати на: кривична дела, привред
не преступе89) и прекршаје, а сва су обухваћена збирним називом
89)

Službeni list SRJ broj 74/99, 4/2000, 9/2000, 69/2000 i 70/2001
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порески деликти или пореска деликвенција. Међу овим пореским
деликтима се посебно издвајају пореска кривична дела, а међу њи
ма је најзначајније дело пореска утаја.
Но, сигурно је да строгост прописаних и одлуком суда изрече
них казни и других кривичних санкција не могу да постигну зна
чајнији резултат у правцу спречавања и сузбијања свих облика и
видова противправног понашања пореских обвезника или других
лица у области фискалног система у вези са избегавањем у целини
или делимично плаћања прописаних пореза, доприноса социјал
ног осигурања и других дажбина које представљају јавни приход.
Том основном циљу поред репресије треба свакако да допринесе и
повећање опште пореске дисциплине с једне стране код пореских
обвезника и с друге стране органи друштвене заједнице, а посеб
но органи пореске управе, пореске полиције, органи унутрашњих
послова и др. треба да широком лепезом општих и посебних пре
вентивних мера дејствују у правцу предупређивања оваквих пона
шања.
Наравно и побољшање општих економско-социјалних услова
у целом друштву у великој мери ће створити погодну климу за сма
њење кривичних дела пореске утаје и броја њихових извршила
ца односно висине утајених обавеза према друштвеној заједници
иако ће још увек остати један мали број несавесних појединаца
који ће и на овај начин покушати да стекну противправну имовин
ску корист за себе или другог, а на штету општих и заједничких
интереса целокупне друштвене заједнице.

LITERATURA
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Dragan Jovasevic, Zlatko Nikolic
TAX EVASION AS A WAY OF IMPERILMENT OF 
THE FUNCTIONS OF SOCIAL STATE
Summary
For purpose of attaining efficient, timely and high quality
like achievement of their objectives and roles, all states
worldwide have started upon establishment of a tax system
that could provide necessary funds for the functioning of
the states in general. Tax payers’ evasion of defined tax
and other public imposts might directly affect function
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ing of the state in various ways. Therefore all modern
states envision a much ramified system of various criminal
delicts: criminal offenses, economic offenses and offenses
made by businessmen, judical persons and other parties,
for which various sorts of sanctions may be applied.  In
this way the objective of the system is for competent state
bodies to legally and efficiently determinate criminal re
sponsibility of the tax offenders, and on the other side, the
objective of the system is prevention of such offenses and
obtaining total tax discipline in the society. In this text au
thor analyzed theoretical and practical characteristics of
the tax avoidance as a basic fiscal tax criminal offense and
one of the most significant forms of tax evasion.
Key Words: tax, public impost, avoidance, not filing a tax
return, law, criminal offense, responsibility, penalty
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ДВА ВЕКА ОМБУДСМАНА – ШВЕДСКИ
JUSTITIOMBUDSMAN

(институционалне претпоставке развоја Заштитника грађана
у Србији)**
„Међу омбудсмановим најгорим непријатељима
налазе се неки од његових најбољих пријатеља:
они који од њега превише очекују“1)
С. А. Андерсон

Сажетак
Користећи методе упоредноправне анализе, аутор
у свом чланку објашњава логику настанка, деловања
и улоге омбудсмана у Шведској и Србији. Појава Ју
стициоомбудсмана у Шведској је резултат стицаја
историјских прилика. Обликован је као модел једног од
основних механизама заштите људских права од са
мовоље управне власти. Оригиналност институције
омбудсмана је да делује снагом свог ауторитета и да
подстиче на ефикаснију заштиту људских права. Раз
логе његове популарности и општеприхваћености у
свету налазимо у поједностављеном и бесплатном по
ступку који олакшава комуникацију са грађанима али
и његовој улози у легитимизацији и демократизацији
политичког система, као и у унапређењу квалитета
јавне управе.
*
**

1)

Истраживач-сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта “Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и техноло
шког развоја Републике Србије.
S. A. Anderson, Ombudmen for American Government?, New York, 1968, стр. 155.
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Национални Заштитник грађана у Србији има карак
теристике класичног модела омбудсмана. Он је облик
ванправне, спољне контроле управе и заштите људ
ских слобода и права. Поред републичког омбудсмана
у Србији постоји покрајински омбудсман за Војводину
и локални омбудсмани. Досадашње искуство показује
да је институција омбудсмана прихваћена од стране
грађана, да је стекла углед и ауторитет неопходан за
ефикасно деловање.
Сврха овог чланка је да истражи институционалне
претпоставке развоја омбудсманске функције у Срби
ји. Квалитативно посматрано, оне се састоје у јача
њу омбудсманских прерогатива и стварању амбијен
та владавине права и демократије, а у квалитативном
смислу у ширењу мреже заштитника грађана.
Кључне речи: омбудсман, заштита људских права,
контрола управе, заштитник грађана, устав, демо
кратија, владавина права, независност судства, по
дела власти, законодавна иницијатива, политички си
стем.

1. ШВЕДСКИ JUSTITIOOMBUDSMAN И 
РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА У СВЕТУ

A

ко за Енглеску колоквијално кажемо да је „колевка парламен
таризма“, за Сједињене Америчке Државе да су „измислиле“
судску контролу уставности у области организације државе, а да је
„родоначелник“ људских права Француска, за Шведску користимo
одредницу да је „отаџбина“ институције омбудсмана. Уистину,
ова тврдња се доктринарно не пориче али се указује да омбудсман
има своје давно порекло, да су његови зачеци у рудиментарним
облицима за заштиту слободе и права човека (кинеским Јуан
 има,
римским Народним трибунима),2) те да „није проналазак политич
ке мисли једног народа“.3) Од овог открића се навршава два века
откако је конституционализован Јустициомбудсман, кога у нешто
2)

3)

Упоредити: S. V. Anderson, “Scandinavian Ombudsman“ (reprinted from the AmericanScandinavian Review, Vol. 52. No. 4, December 1964), in: S. V. Anderson, Ombudsman
Readings, Prepared for a Political Science, Seminar on Grievance Mechanism, Fall, 1980,
стр. 20.
Тако је у старој Кини постојала институција цензората за време династије Манчу,
једна врста суда, која је цару подносила извештај и предузимала мере у случају да су
службеници и принчеви кршили законе, обичаје али и морал. Римски народни трибуни,
ради заштите грађана, имали су право да пониште наредбе извршне власти и покрећу
кривична гоњења службеника а касније и неку врсту законодавне функције. Шпанске
Јустиције у провинцији Арагон од 13. века били су посебна врста суда са циљем
да заштите оптуженика од незаконитог поступања обичних судова. Више о томе: Ј.
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измењеном облику познајe више од 130 правних система. Помени
мо и тврдњу да је инспирација за омбудсмана пронађена и у инсти
туцији Quadi al quadat, врховном судији у исламском праву који је
осигуравао поштовање закона и штитио од различитих облика не
правде.4) С њом се, по свему судећи, упознао шведски краљ Чарлс
XII боравећи на територији Турске, након пораза од руског цара
Петра Првог на реци Полтави, 1709. године. И након овог рата по
чиње повест институције омбудсмана.
Како је Чарлс XII био дуже време одсутан, а друштвени неми
ри су угрозили темеље монархије, био је потребан посредник из
међу краља и народа који би контролисао извршавање закона и рад
државних службеника. Тако је настала служба Високог представ
ника његовог величанства (Краљевог омбудсмана).5) Он је добио
титулу Канцелара правде (Justitieкаnsler) 1719. године.6) Канцелар
правде постоји и данас,7) а послужио је као основ настанка омбуд
смана каквог познајемо.8) Канцелара правде постављао је краљ до
1766. године, а у наредних шест година то право је припало швед
ском Парламенту (Riksdag). Краљ Густав III је повратио краљевске
прерогативе, међу којима и право постављања Канцелара правде,
али то није успео да очува његов наследник (Густав IV Адолф).
Аутократски владар је збачен с трона и усвојен је Устав (Инстру
мент владања) од 1809. године. Како би се помирили сучељени ин
тереси, у складу с начелом деобе власти, Уставом је уређено да
Канцелара правде именује и даље краљ, а Омбудсмана (Justitiom
budsmana) Парламент.9)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Ђорђевић, Политички систем – прилог науци о човеку и самоуправљању, измењено
издање, Савремена администрација, Београд, 1988, стр. 681, 675–678.
L. Cominelli, “An Ombudsman for the Europeans: Gradually Moving Towards ’Effective
Dispute Resolution’ Between Citizens and Public Administrations“ in: L. C. Reif (Edited),
The International Ombudsman Yearbook, International Ombudsman Institute, Volume
6/2002, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, стр. 143–178.
“Оffice of His Majesty’s Supreme Ombudsman“, упоредити: The Parliamentary Ombuds
men – History, http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&ObjectClass=DynamX_Docyments... (интернет страница посећена 24. септембра 2009)
К. Еклунд, „Шведски парламентарни омбудсмани“, у: Зборник радова бр. 3–4, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 1990, стр. 7.
Видети: http://www.justitiekanslern.se/indexmatrl/huvud.htm (интернет страница
посећена 26. септембра 2009)
L. C. Reif, The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System,
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, стр. 5; Д. Радиновић, Омбудсман и извршна
власт, ЈП „Службени гласник“, Савет за државну управу Владе Републике Србије,
Београд, 2001, стр. 70.
Разлике између ова два државна органа су незнатне. Канцелара правде именује краљ,
по правилу своју дужност обавља доживотно и, за разлику од Омбудсмана, може јавног
службеника да изведе пред суд.
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Задатак Омбудсмана је, пре свега, заштита права грађана. Сто
га је он независан орган, који не прима не прима налоге од из
вршне власти нити од Парламента. Као и Канцелар правде, рани
је, Омбудсман је врста квазитужиоца и супервизора који надзире
вршење правде (судије) и државне службенике. Осмишљен је као
продужена рука парламента у контроли егзекутиве како би се оне
могућила краљева самовоља.10) Пошто Riksdag надзире Кабинет и
министра Кабинета, Омбудсман контролише судове, органе управе
и локалну управу. Контрола министара је, са становишта омбуд
смана, беспредметна јер они нису прави шефови управе. Наиме,
све одлуке у име владе доноси Кабинет, министри немају право
да формално одлучују већ управом руководе директори дирекци
ја. Дирекције су самосталне у свом раду од извршне власти, како
би биле објективније и оне одговарају за свој законит рад. Мини
старства не управљају, већ планирају па је у томе битна разлика у
организацији управе у Шведској и другим земљама. Логично је да
из претходно наведеног произилази да омбудсман у Шведској има
слојевитију и ефикаснију контролу јавне управе него у другим др
жавама.
Ако Омбудсман наиђе на неправилност или незаконитост у
истрази, коју врши по сопственој иницијативи или по притужби
грађана, он упозорава државне органе да су обавезни да исправе
повреду права или штету нанету грађанима. Иако и сâм државни
орган, он није „наоружан“ класичним прерогативима државне вла
сти, већ делује снагом ауторитета парламентарног представника и
угледом своје личности. Због тога, за омбудсмана се бира особа
„признатог осећаја за законитост и истакнутог интегритета“.11) Ом
будсман има право на законодавну иницијативу, да даје мишљења
о предлозима закона који се усвајају па тако креира изглед правног
система.
Уставом од 1809. године уређено је да Парламент може иза
брати једног или више омбудсмана чија је основна функција да као
парламентарно тело врши контролу спровођења закона и других
аката.12) Ово право искористио је Riksdag 1915. године, када је у је
10) Упоредити: М. Јовичић, „Омбудсман – чувар законитости и права грађана“
(монографија), у: М. Јовичић, Изабрани списи – демократија и одговорност, књига 1,
Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2006, стр.
53.
11) К. Еклунд, исто.
12) Видети: поглавље 12, члан 6. Устава. The Instrument of Government (Regeringsformen),
http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&Language=en&ObjectClass=...(интернет страница посећена 26. септембра 2009)
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ку Првог светског рата раздвојио функцију надзора над оружаним
снагама од општег омбудсманског деловања. Пола века постојала
су два омбудсмана – општи и специјализовани (војни). Од 1968.
године установљена је јединствена служба Омбудсмана с три Ју
ститициоомбудсмана.
Назив Омбудсман, у организационом погледу, користи се као
термин за Канцеларију парламентарних омбудсмана, састављену
од четири посебна омбудсмана од 1975. године.13) Један од њих је
шеф Парламентарних омбудсмана, који је уједно и администра
тивни директор одговаран за рад административног особља. Ом
будсмани се бирају посебно, с мандатом од четири године и мо
гућношћу реизбора, по нарочитом поступку (акламацијом) који
обезбеђују висок ниво политичког консензуса, тако да су кандида
ти прихватљиви за све парламентарне странке.14) Сваки омбудсман
има своју област деловања и одговорности. Омбудсмани морају
уживати поверење Riksdaga, који контролише њихов рад и може
да их разреши.
На светску популарност, Омбудсман је чекао више од једног
века. До тада се развијао као регионална, скандинавска појава. У
Финској је уведен од 1919. године, у Данској од 1953. године, а у
Норвешкој од 1962. године. У међувремену, Немачка је установи
ла војног омбудсмана 1957. године. Са европског тла, крајем педе
сетих година прошлог века, институција омбудсмана је крочила у
простор англосаксонског правног подручја. Значајан помак у раз
воју је његово прихватање у правном систему Велике Британије од
1967. године. То је била најава процеса масовног ширења идеје и
институције омбудсмана, познатог као „омбудсманија“. У више од
100 земаља је установљен у наредне две деценије.
Омбудсман није прихватан догматски, већ је прилагођаван на
ционалним приликама. Тако је у Енглеској, под утицајем доктрине
независности судске власти, омбудсману онемогућено да контро
лише рад судства, што ће бити демаркациона линија између тзв.
изворног (шведског) и класичног (континенталног) модела омбуд
смана. Омбудсман се ширио по функционалном и територијалном
критеријуму појављујући се и у облику специјализованих омбуд
смана, али и унутрашње (интерне) контроле у приватном сектору.
Поглавље 8, члан 11. Закона о Парламенту. The Riksdag Act (Riksdagsorningen), http://
www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&Language=en&ObjectClass=...(интернет
страница
посећена 26. септембра 2009).
14) К. Еклунд, нав. дело, стр. 11.

13)
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У чему је тајна шарма омбудсмана, зашто је општеприхваћен
и популаран више него било који други механизам заштите људ
ских слобода и права питање је које заокупља пажњу теоретичара.
Из обиља понуђених одговора, издвајамо следећа. Омбудсман није
класичан орган државне репресије и принуде, већ има „друштве
ни карактер“,15) он је медијатор између грађана и других државних
власти. Обраћање грађана омбудсману је пријемчиво јер је као др
жавни орган лако доступан, поступак пред њим је бесплатан, не
формалнији у односу на поступке пред другим државним органи
ма.16) Постоји и психолошка предност, јер за разлику од стерилних
бирократских државних институција, омбудсман има људски лик.
Њега, по правилу, представља особа од угледа и поверења. То нас
уверава да ћемо добити „правовремену, независну и ефикасну по
моћ“.17) Омбудсман својом активношћу подиже ниво легитимности
политичког поретка, ефикасности државног апарата, квалитета за
конодавства и доприноси општој демократизацији па је и држава
заинтересована за сарадњу са овом институцијом.
Улогу омбудсмана не ваља предимензионирати, јер је како
је говорио један британски теоретичар „допуна арсеналу демо
кратске владавине“. Ахилова пета ове институције је недостатак
класичних државних прерогатива, али и његова потреба да функ
ционише у политичким системима с достигнутим демократским
стандардима и квалитетом рада јавне управе.18) У супротном, по
стоји опасност да буде компромитован. То је посебно случај у тзв.
транзиционим политичким системима и земљама у развоју.

2. ОМБУДСМАН У СРБИЈИ
Повест идеје и институције омбудсмана у Србији сагледавамо
у настојању дела научне јавности да промовише заштиту људских
права путем посебног независног тела и у установљавању инсти
туцијама са омбудсманским обележјима. Теоријска расправа о ом
будсману, започета крајем 60-их година прошлог века, подстакнута
је општом популарношћу ове институције али и кризом тзв. соци
јалистичког самоуправног система, потребом да се установе нове
15)
16)

Д. Радиновић, нав. дело, стр. 205–206.
Б. Милосављевић, Омбудсман – заштитник права грађана, Центар за антиратну
акцију, Београд, 2001, стр. 18–24.
17) М. Давинић, „Значај институције омбудсмана за правни систем“, Правни живот, број
10/2007, том II, Удружење правника Србије, Београд, стр. 721.
18) М. Јовичић, нав. дело, стр. 102.
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институције и механизми заштите уставности и законитости у ко
мунистичкој Југославији. Напослетку, она је резултирала устано
вљавањем тзв. „радничког омбудсмана“ или „самоуправног омбуд
смана“ (друштвеног правобраниоца самоуправљања).19)
У Уставу од 1990. године је изостављена одредба о омбуд
сману, упркос околности да је он прихватио начела и институције
либералнодемократске уставности. То није био случај у бившим
југословенским републикама, које су конституционализовале ом
будсмана (Хрватска – 1990, Словенија – 1991. и Македонија – 1991.
године).20) Масовни случајеви злоупотреба власти, корупција и кр
шења људских права у Србији, у последњој деценији ХХ века, из
нова су мотивисали теоријску дебату о омбудсману. О овој инсти
туцији, у том периоду, публикован је већи број научних радова и
више иницијатива, посебно у облику нацрта за нови устав током
последње деценије ХХ века.21) Захваљујући овим околностима и
након промене политичког режима је настала повољна клима за
установљавање омбудсмана у правном систему Србије од 2001. го
дине.
Србија је преузела и међународну обавезу, по основу чланства
у Савету Европе, да у свој правни систем имплементира институ
цију омбудсмана.22) Први такав покушај, међутим, био је безуспе
шан. Предлог закона о Народном адвокату, упућен у Народну скуп
штину у мају 2002. године, није усвојен до краја мандата Владе у
децембру 2003. године.
Омбудсман у Србији је, по први пут, установљен на локалном
нивоу од 2002. године, а на републичком од 2005. У вези с прет
ходно наведеним, истичемо основне карактеристике омбудсмана
19)

О томе опширније: М. Радојевић, „Развој идеје и институције омбудсмана у Србији“,
Политичка ревија, број 1/2003, Институт за политичке студије, Београд, стр. 85–124.
20) О томе и: М. Радојевић, „Институција омбудсмана на простору бивше Југославије“,
Политичка ревија, број 1/2004, Институт за политичке студије, Београд, стр. 37–60; В.
Поповић, „Институције омбудсмана у заштити људских права“, Правни живот, број
12/2005, том IV, Удружење правника Србије, Београд, стр. 1095–1103.
21) Упоредити: М. Пајванчић, „Омбудсман у Уставном систему Србије – од идеје до
реализације“ у: М. Пајванчић, Србија између устава и уставности, Хелсиншки одбор
за људска права, Београд, 2005, стр. 174–186.
22) Видети члан 12. одељак 4. став ф. Мишљења Парламентарне скупштине Савета Европе, број 239. од 24. септембра 2002. године. Превод овог текста објављен је у „Европском форуму“, број 4/2003 у додатку часописа Време, број 642 од 24. априла 2004. године. Комитет министара Савета Европе је усвојио 30. септембра 1997. године и Препоруку бр. R (97) о оснивању независне институције за заштиту људских права, којом
се владама чланицама предлаже оснивање независних институција (комисије за заштиту људских права, омбудсмана или других сличних институција).
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у Србији: а) поред националног (државног) постоје и регионални
(покрајински) и локални омбудсмани; б) мрежа омбудсмана је ус
постављана од локалног ка националном нивоу; в) поред општег,
постоје и специјализовани омбудсмани (заштитник пацијентових
права и повереник за слободан приступ информацијама од јавног
значаја, а у поступку је и увођење и заштитника дечијих права);
г) у одређеним областима (право на здравствену заштиту и право
на научно стварање) предвиђени су и тзв. интерни омбудсмани; д)
приметне су разлике у појмовном означавању, ширини овлашћења
и положаја између различитих типова омбудсмана; ђ) омбудсмани
у Србији су инокосног облика, е) национални Заштитник грађа
на има карактеристике класичног модела омбудсмана – облик је
ванправне, спољне контроле управе и заштите људских слобода и
права.
Србија је, као једна од последњих европских држава,23) уреди
ла институцију националног омбудсмана парламентарног облика
Законом о Заштитнику грађана од 2005. године.24) Наредне године,
институција омбудсмана је конституционализована у новом уста
ву. У складу са обавезама из члана 5. Уставног закона за спрово
ђење Устава Републике Србије, Народна скупштина је ускладила
Закон о Заштитнику грађана (ЗоЗГ) са уставним одредбама и иза
брала првог омбудсмана (2007).25) Омбудсмани на нижим терито
ријално-политичким нивоима (покрајински и локални) уређени су
пар година раније. Тако је Законом о локалној самоуправи (ЗоЛС)
од 2002. године омогућено да се у јединицама локалне самоуправе
(општинама) установи локални грађански бранилац,26) док је кра
јем исте године Покрајински омбудсман у Војводини предвиђен
Одлуком о Покрајинском омбудсману.27)
23) Националне омбудсмане у Европи не познаје: Белорусија, Ватикан и Сан Марино. Упоредити: Тhe International Ombudsman Institute, Information Booklet, www.law.ualberta.ca/
centries7ioi
24) Закон о Заштитнику грађана, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 79/05 и 54/07.
25) Законом о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана („Службени гласник
РС“, број 54/07)
26) Чланом 126. Закона о локалној самоуправи, „Службени гласник Републике Србије“,
број 9/02.
27) Покрајински омбудсман је установљен Одлуком о Покрајинском омбудсману од 2002.
године („Службени гласник АП Војводине, број 27/02). За првог покрајинског омбудсмана изабран је Петар Теофиловић. Основ за успостављање војвођанског омбудсмана проистиче из члана 56. Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине који гласи: „Аутономна Покрајина, преко својих органа, установљава
функцију покрајинског грађанског браниоца (омбудсман), као и његова овлашћења и
начин његовог остваривања.“ („Службени гласник Републике Србије“, број 6/02). О
покрајинском омбудсману: www.ombudsman-apv.org.rs.
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Устав Србије је, с формалноправног становишта, уредио ин
ституцију омбудсмана на начин који је уобичајен у упоредноправ
ној пракси. Уставом су регулисане основе положаја и остављен
екстензиван простор за законодавно нормирање институције ом
будсмана. Уставном нормом је одређена улога омбудсмана,28) до
словно преписана из Закона о Заштитнику грађана. Поновљена је
и одредба којом се онемогућава контрола рада највиших органа др
жавне власти (Народне скупштине, председника Републике, Владе,
Уставног суда, судова и јавних тужилаштава – члан 138. став 2).
Такво становиште је резултат тумачења да се спречава нарушавање
поделе власти и независности судства. Дакле, српски омбудсман
не може да поступа по притужбама које се односе на рад највиших
државних органа власти.
Народна скупштина већином гласова свих народних послани
ка бира и разрешава Заштитника грађана и надзире његов рад.29)
Новом уставном нормом прецизирана је већина која је потребна
за избор и разрешење омбудсмана. Изворна законска норма то ни
је учинила, јер је законодавац био везан уставним прописом из
1990. године о квалификованом избору државних функционера у
Народној скупштини. У пракси, то је омогућавало да омбудсман
буде изабран и већином присутних посланика, што се на срећу ни
је десило. Законодавац је уставотворцу омогућио да бира између
просте и квалификоване парламентарне већине. Oн се определио
за прву опцију, што је решење подложно критици. Наиме, квали
фикована парламентарна већина захтева виши степен политичког
консензуса али и јамчи ауторитет и углед омбудсману, па и његову
независност од околности да проста политичка већина одлучује о
његовој судбини.
Сходно Закону о Заштитнику грађана (члан 39), Народна скуп
штина је требало да изврши избор омбудсмана до средине марта
2006. године, што није учињено. Први покушај избора Заштитника
грађана пропао је почетком априла 2006. године, јер је предложени
кандидат повукао кандидатуру након протеста групе од 15 невла
диних организација које су оспориле начин његовог кандидова
ња.30) У другом покушају, Заштитник грађана је изабран тек јуна
2007. године, гласовима 143 од 250 народних посланика. И тада је
28) Упоредити: члан 138. став 1. Устава и члан 4. Закона о Заштитнику грађана.
29) Члан 99. став 2. тачка 5; члан 105. став 2. тачка 14; члан 138. став 3. Устава.
30) Видети: „Јанковић одустао од кандидатуре“, http://www.lawinitiative.com/Vesti/update6/
Janković%20odustao/20%kandidature(
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прекршен Уставни закон за спровођење Устава Србије, јер је уме
сто на првом редовном, омбудсман изабран на трећем ванредном
заседању Народне скупштине.
Заштитник грађана је независан државни орган чија је основ
на улога заштита права грађана и контрола рада органа управе.
Основна овлашћења Заштитника грађана су:
1. поступање по притужбама. Поступајући по притужбама,
Заштитник грађана контролише поштовање права грађана, утврђу
је повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа упра
ве, ако се ради о повреди републичких закона, других прописа и
општих аката. Заштитник грађана контролише законитост и целис
ходност (правилност) рада органа управе (члан 17. ЗоЗГ). Заштит
ник грађана је облик спољне ванправне контроле управе.31)
Право на притужбу имају сви грађани, домаћи и страни, као
и домаћа и страна физичка лица под условом да су активно ле
гитимисана (члан 25. став 1–2. ЗоЗГ) и да су исцрпла сва права у
одговарајућем поступку.32) Од начела супсидијерности, предвиђе
ни су изузеци (видети члан 25. став 3–5. ЗоЗГ). Заштитник права
грађана може поступати и по анонимној притужби, ако сматра да
има основа за његово поступање. Притужба се подноси најкасније
у року од годину дана од извршене повреде права грађана, односно
од последњег поступања или непоступања органа управе у вези са
учињеном повредом права грађана.
Поводом притужби, омбудсман покреће поступак ако су испу
њени одговарајући услови (члан 28. ЗоЗГ). Заштитник грађана, у
току поступка по притужби, може да:
– обавести орган управе да отклони недостатке,
– да упути препоруку органу управе да отклони недостатак и
– обавести јавност, Народну скупштину и Владу ако орган
није поступио по препоруци. У том случају, он може и да
31)

Постоје шест главних облика спољне контроле управе у нашем правном систему: 1)
парламентарна контрола, 2) владина контрола, 3) судска контрола 4) контрола коју
врши Повереник за информације од јавног значаја, 5) уставносудска контрола поводом уставне жалбе – под условом да нису предвиђени или су искоришћени други облици правне заштите људских права и слобода и 6) контрола коју обавља омбудсман (Заштитник грађана). Видети: З. Р. Томић, Опште управно право, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник РС“, Београд, 2009, стр. 56.
32) Од 24. јула до 31. децембра 2007. године поднето је 406, а у 2008. години 1030 притужби Заштитнику грађана. Извештаји за 2007. и 2008. годину налазе се на сајту републичког омбудсмана: www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/izvestaji (интернет страница
посећена 1. октобра 2009).
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препоручи утврђивање одговорности функционера који ру
ководи органом управе;
2. право на законодавну иницијативу (члан 107. став 2. Уста
ва). Заштитник грађана Влади или Народној скупштини подноси
иницијативу за измену или допуну закона и других прописа и оп
штих аката, ако сматра да су повреде права грађана настале као
последица недостатака у прописима. Такође, он може да поднесе
иницијативу за доношење нових закона, прописа и општих аката
ако сматра да је то значајно за остваривање и заштиту права грађа
на (члан 18. став 1. ЗоЗГ);33)
3. покретање поступка пред Уставним судом за оцену устав
ности и законитости прописа.34) Устав је, чини се омашком уста
вотворца, проширио надлежност Заштитника грађана у погледу
покретања поступка за оцену уставности и законитости. Сходно
изворном закону, Заштитник грађана је могао да покрене посту
пак за оцену уставности и законитости само оних закона, других
прописа и општих аката којима се уређују слободе и права грађана
(члан 19. ЗоЗГ, „Службени гласник РС“, број 79/05). Нови устав је
предвидео за све државне органе, па и за Заштитника грађана, пу
ни капацитет за покретање оцене уставности и законитости;35)
4. Заштитник грађана може, у име сваког лица које сматра да
му је појединачним актом или радњом државног органа или орга
низација којој је поверено јавног овлашћење повређено или ускра
ћено људско или мањинско право или слобода зајемчена Уставом,
поднети уставну жалбу;36)
5. Заштитник грађана може да јавно препоручи разрешење
функционера одговорног за повреду права грађана, односно да
иницира покретање дисциплинског, прекршајног или кривичног
поступка (члан 20 ЗоЗГ).
6. Заштитник грађана подноси извештаје Народној скупшти
ни (редовне и ванредне) који се објављују у републичком службе
33)

Заштитник грађана је поднео 23 предлога за доношење нових, односно измене и допуне постојећих закона, других прописа и општих аката 2008. године. Од тога, у 20
случаја је покренуо поступак по предлозима физичких лица, удружења грађана и других правних лица, а три по свом предлогу. Видети: Заштитник грађана, Заштитник
грађана – Извештај 2008, Београд, 2009, стр. 59.
34) Омбудсман је у току 2008. године покренуо поступак у три случаја за оцену уставности и законитости. Недавно је, по сопственој иницијативи, покренуо поступак за оцену
уставности Закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању.
35) Члан 186. став 1. Устава и члан 11. Закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана, „Службени гласник РС“, број 54/07.
36) Члан 83. Закона о Уставном суду, „Службени гласник РС“, број 109/07.
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ном гласилу, на интернет сајту Заштитника грађана, и достављају
се средствима информисања (члан 44).
У вршењу својих овлашћења, Заштитник грађана има право:
приступа просторија и подацима којима располажу органи упра
ве; обављања разговора са запосленима у органу управе; присту
па заводима за извршење санкција и другим местима на којима се
налазе лица која су лишена слободе, као и право да с тим лици
ма разговара; да захтева да га највиши државни органи (председ
ник Републике, председник и чланови владе, председник Народне
скупштине, председник Уставног суда, али и функционери у орга
нима управе) приме у року од 15 дана; да сарађује с другим омбуд
сманима, надлежним службама председника Републике и Народне
скупштине.
Мандат Заштитника грађана траје пет година и има право на
реизбор. За Заштитника грађана може бити изабрано лице које је
дипломирани правник, има најмање десет година искуства на по
словима од значаја за обављање послова из надлежности Заштит
ника грађана, поседује „високе моралне и стручне квалитете“ и
„запажено искуство у заштити права грађана“ (члан 5. ЗоЗГ). За
штитник грађана ужива имунитет као народни посланик, о чему
одлучује Народна скупштина (члан 138. став 5. ЗоЗГ). На Заштит
ника грађана и његове заменике примењују се одредбе прописа о
спречавању сукоба интереса, па он не може обављати друге јавне
функције или професионалне делатности које су неспојиве с њего
вом функцијом.37) Заштитник грађана не може бити члан политич
ке странке (члан 55. став 2), нити „давати изјаве политичке при
роде“ (члан 10. став 2. ЗоЗГ). Народна скупштина разрешава или
може суспендовати Заштитника грађана (чл. 12. и 13. ЗоЗГ).
Законом о локалној самоуправи промењен је назив локалних
омбудсмана, тако да се уместо термина грађански бранилац ко
ристи назив заштитник грађана. Друга значајна новина је да се
може установити заједнички заштитник грађана за две или више
јединица локалне самоуправе (члан 97. став 1–2).38) Законодавац је,
на тај начин, водио рачуна о потребама и могућностима јединица
локалне самоуправе, начелу економичности, као и о уставом гаран
тованом праву на локалну самоуправу.39)
37)

Видети: члан 9. став 1. и 3. ЗоЗГ и чл. 4–9. Закона о спречавању сукоба интереса при
вршењу јавних функција, „Службени гласник РС“, број 44/09.
38) „Службени гласник Републике Србије“, број 129/07.
39) До 2005. године, према истраживању „Програма за реформу локалне самоуправе у
Србији – USAID/SLGRP“, грађански браниоци били су установљени у десетак градо-
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Законодавац је одредио основну улогу и циљ установљавања
локалних заштитника грађана:
– контрола поштовања права грађана и
– утврђивање повреде учињене актима, радњама или нечиње
њем органа управе и јавних служби, под условом да се ради
о повреди прописа и општих аката јединице локалне само
управе.40)
Статутом или другим општим актом јединица локалне самоу
праве уређују се друга питања од значаја за делатност омбудсмана
(члан 97. став 3).41) На основу праксе приметно је да „постоји слич
ност и по структури као и по садржини“ аката којима се уређује
институција локалних омбудсмана.42)
Заштитник грађана је непосредан а не, како се то тврди код
неких наших теоретичара, (у смислу Закона о локалној самоупра
ви) „посредан облик заштите локалне самоуправе“.43) С обзиром
на то да је право на локалну самоуправу подигнуто на ранг основ
них уставних права, Уставом од 2006. године је зајемчена заштита
права на покрајинску и локалну самоуправу (члан 12, члан 176.
став 1). У том смислу, локални омбудсман може поднети уставну
жалбу ради заштите права на локалну самоуправу (члан 83. ЗоУС).
Поделу надлежности између националног, покрајинског и локал
них омбудсмана уређује републички Закон о Заштитнику грађа
на. Заштитник грађана штити право на локалну самоуправу ако је

40)

41)
42)

43)

ва (Београд и Ниш) и општина (Гроцка, Раковица, Зрењанин, Бачка Топола, Сомбор,
Крагујевац, Шабац, Власотинце и Владичин Хан). До краја 2008. године, локални омбудсмани уведени су и у општинама: Бечеј, Врачар, Дољевац, Панчево, Суботица. Видети: Стална конференција градова и општина, Именик представника локалних орга
на власти, Београд, 2008.
Чланом 126. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 9/02), грађански браниоци су штитили индивидуална и колективна права и интересе грађана и контролисали рад управе и јавних служби. Законском нормом било је
предвиђено да се локални омбудсмани бирају из реда угледних и политички непристрасних личности, као и да се статути и посебним актима уреде организација и услови рада грађанских браниоца.
Упоредити: чл. 122–127 у: Р. Јосиповић (et. al.) Модел статута општина и градова,
Стална конференција градова и општина, Београд, 2008.
П. Димитријевић констатује и извесна одступања. На пример, у појединим општинама
омбудсман се уређује одлуком о организацији управе, чиме се битно одступа од његове
праве природе, па уместо независног органа постаје саставни део управе. Због тога, он
предлаже хармонизацију правне регулативе и доношење посебног закона који би предвидео локалног омбудсмана као обавезног органа. Упоредити: П. Димитријевић, „Локални омбудсман“, Правни живот, број 10/2006, Удружење правника Србије, Београд,
стр. 322. и 328.
Видети: М. Влатковић, Б. Ђокић, Коментар Закона о локалној самоуправи, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009, стр. 308.
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учињено повредом републичких закона, других прописа и општих
аката, односно локални омбудсман поступа по притужбама учиње
не прописима или општег акта јединице локалне самоуправе (члан
35. ЗоЗГ).
Повереник за слободан приступ информацијама од јавног зна
чаја је облик специјализованог омбудсмана у области заштите пра
ва на слободан приступ информацијама од јавног значаја. У нашој
правној теорији, он се одређује као облик „спољне несудске правне
контроле управе“.44) Повереник за слободан приступ информаци
јама од јавног значаја је, попут Заштитника грађана, независан и
самосталан државни орган кога бира парламент.45) За разлику од
Заштитника грађана, он у поступку који се спроводи поводом за
штите права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
доноси решење или закључке који су обавезни, а њихово извршење
у случају потребе обезбеђује Влада.46) Поступак пред Повереником
се спроводи као другостепени управни поступак, сходно Закону о
управним споровима, ако Закон о слободном приступу информа
цијама није другачије одредио. И ту настаје недоумица у погледу
тумачења праве природе Повереника.
Према класичном схватању, омбудсман је орган који не рас
полаже ефективним и репресивним овлашћењима, па је облик не
правне спољне контроле управе. Омбудсман нема правих правних
овлашћења па не наређује, не кажњава, не пресуђује, не предузима
мере. Тако и Заштитник грађана препоручује, упозорава, даје ми
шљење или предлоге, нема класична овлашћења државне власти.
Карактер његове одлуке је такав да не може да мења или укида
одлуку управног органа. Повереник доноси решење у управном
поступку, против којих се може тражити судска заштита, тужбом
у управном спору.47) Он доноси одлуке (решења и закључке) које
су правно обавезујуће за органе јавне управе, док препоруке ом
будсмана то нису. Са формалноправног становишта, Повереник се
разликује од омбудсмана јер доноси одлуке као управни орган. С
друге стране, Повереник за слободан приступ информацијама од
јавног значаја је суштински облик специјализованог омбудсмана
44)
45)

З. Р. Томић, нав. дело, стр. 62.
Видети: Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, „Службени
гласник РС“, бр. 120/04 и 54/07.
46) Чл. 23–27. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
47) Упоредити: чл. 23. и 26. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја и чл. 213–238. Закона о општем управном поступку, „Службени лист СРЈ“, бр.
33/97 и 27/01.
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јер је његов основни задатак као независног државног органа уна
пређивање заштите људских права. Кључни механизам његовог
деловања је снага ауторитета, па тек уколико то није у могућности,
он прибегава доношењу управног акта којим налаже управном ор
гану извесно поступање.
У скупштинској процедури је Предлог закона о Заштитнику
права детета којим би се установио специјализовани омбудсман за
заштиту лица млађих од 18 година живота,48) какав постоји у ве
ћем броју европских држава.49) Дечији омбудсман би се уредио као
инокосни независан државни орган, који би бирала и разрешавала
Народна скупштина. Његова основна надлежност би била да пра
ти усклађеност закона и других прописа у Републици Србији који
се односе на заштиту права деце са одредбама Устава, Конвенције
Уједињених нација о правима детета и других међународних доку
мената који уређују заштиту права и интереса деце, да прати по
вреде права и интереса деце и да се залаже за заштиту и промоцију
права и интересе деце и прелаже мере за њихову заштиту, као и
да обавештава јавност о стању права деце (члан 5. Предлога зако
на). У погледу активне легитимације предвиђена је установа actio
popularis – свако има право да се обрати дечијем омбудсману и да
тражи његову интервенцију како би се права деце доследно пошто
вала и ефикасно заштитила (члан 14. Предлога закона).
У Србији су успостављени и тзв. интерни омбудсмани у обла
сти здравствене заштите и научног истраживања. Заштитник па
цијентових права је облик специјализованог, интерног омбудсмана
48)

Текст Предлога закона, упућен 9. октобра 2008. године у скупштинску процедуру, доступан је веб-сајту Народне скупштине: www.parlament.sr.gov.yu/content/cir/akta/akta_
detalji.asp?Id=693&=p. (Интернет страница посећена 20. септембра 2009)
49) Први дечији омбудсман основан је у Норвешкој, 1981. године. Након усвајања
Конвенције о правима детета од 20. новембра 1989. године (Резолуција бр. А744/736),
канцеларије дечијег омбудсмана основане су у већем броју европских држава
(Аустрији, Велсу, Данској, Исланду, Кипру, Литванији, Луксембургу, Македонији,
Малти, Пољској, Републици Ирској, Северној Ирској, Финској, Француској, Хрватској,
Шведској и Шкотској), па је установљена и Европска мрежа омбудсмана за децу
(ENOC) од 1997. године. У појединим земљама, дечији омбудсман не постоји као посебан, већ у оквиру посебних одељења у оквиру националног омбудсмана (Грчкој,
Грузији, Латвији, Португалу), на нивоу регионалних тела (Аустрији, Италији, Русији,
Шпанији), националних заједница (Белгији) и локалне самоуправе (у Шпанији за град
Мадрид, у Русији за Москву, Јекатеринбург и Петровград). У Србији је један од заменика Заштитника грађана овлашћен за област заштите права детета (заштитник права детета), а Покрајински омбудсман у Војводини је члан мреже ENOC-а. O дечијем
омбудсману видети и: И. Крпина, „Омбудсман за заштиту права детета“, у: С. Лилић,
Б. Ковачевић-Вучо, Д. Миленковић, Омбудсман – међународни документи, упоредно
право, законодавство и пракса, Комитет правника за људска права, Београд, 2002, стр.
188–202.
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у здравственом систему Србије. Његова основна улога је заштита
права пацијената коју обавља у посебном поступку на приговор
пацијената, ex officio.50) Уколико утврди да су права пацијената по
вређена, заштитник пацијентових права има на располагању сле
деће мере:
– да препоручи здравственим радницима да се неправилности
отклоне;
– обавести директора здравствене установе о повреди права
пацијената са захтевом да директор предузме мере за откла
њање неправилности;
– покрене иницијативу пред Републичким заводом за здрав
ствено осигурање за заштиту права пацијената;
– да поднесе захтев за заштиту права пацијената Министар
ству здравља, ако у претходним случајевима нису отклоње
ње неправилности.51)
Заштитника пацијентових права бирају директори здравстве
них установа, па је спорно колико је он самосталан у свом раду,
што је интенција законодавца.52) Посебним Упутством министра
здравља од 15. октобра 2002. године, које је достављено свим
здравственим установама, тј. заштитницима пацијентових права,
уређено је да се одговор на приговор мора доставити у року од пет
дана, као и да се пацијент који је незадовољан приговором може
обратити Министарству здравља. Заштитник пацијентових права
није уређен као независни државни орган или као посебна служба
Републичког омбудсмана, већ као стручна служба Министарства
здравља при домовима здравља и већим здравственим центрима.
Научна већа Института за онкологију и радиологију и Инсти
тут за медицинска истраживања именовали су интерне омбудсма
не, који су практично и први омбудсмани у нашој земљи (2001).
Медицински факултет је то учинио 2004. године, а омбудсмана је
именовао и часопис Archive of Oncology.53) Ови омбудсмани имено
вани су по узору на омбудсмане који постоје на страним универзи
тетима и научним институтима. Њихов основни задатак је заштита
50)
51)

Члан 39. Закона о здравственој заштити, „Службени гласник РС“, број 107/05.
Видети: Објашњење, члан IX. Објашњење о поступку заштите права пацијената, „Министарство здравља РС“, јул 2002.
52) Члан III Објашњења и члан 39. став 9. Закона о здравственој заштити.
53) Н. Стојановић, Љ. Вучковић-Декић, „Омбудсмани у науци“, SciTech, број 009,
децембар/јануар 2005, Београд, стр. 43–44. Доступно на интернету: www.sgi.co.rs/
html/009/sadryaj.html. (интернет страница посећена 30. септембра 2009)
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права научника и радника запослених у овим установама, у складу
са етичким кодексом („добром научном праксом“). Омбудсмани у
научним часописима штите ауторе од повреда њихових права при
ликом објављивања научних радова али и етику у публиковању.

3. ДВА ЛИЦА ОМБУДСМАНА
Савремена држава своје право да буде пуноправни члан међу
народне заједнице црпи из претпоставке да јамчи права својим гра
ђанима. То се чини, између осталог, и сваковрсним институционал
ним механизмима, попут омбудсмана. Многобројни међународни
документи апострофирају омбудсмана као један од стандарда до
сегнутог развоја у заштити људских права и услов за приступање
различитим нeдржавним асоцијацијама.
Идеја чувара грађана и заштитника законитости је старија од
Јустициоомбудсмана. Међутим, шведски омбудсман је поставио
темеље универзалне институције која на особен начин, контролом
управног апарата штити грађане од различитих облика безакоња и
нецелисходног деловања. Он је усвојен, са мањим одступањима у
називу, организацији, статусу и надлежностима, широм света.
За разлику од Шведске која има традицију од два века, Србија
је једна од најмлађих држава која је прихватила парламентарног
омбудсмана у свом правном систему. Шведски омбудсман је настао
„природним путем“, стицајем политичких околности које су обли
ковале физиономију једне оригиналне институције. Србија је, пак,
преузела модел омбудсмана који је уобичајен у упоредном праву. У
Шведској је омбудсман установљен највишим правним актом, а у
Србији посебним Законом о Заштитнику грађана. Шведски омбуд
сман води порекло од институције Канцелара правде, док је увође
њу националног претходила појава локалних, односно регионал
них Заштитника грађана.
Израз Омбудсман у Шведској обухвата четири национална
омбудсмана који чине заједно службу Јустициоомбудсмана, док
је Заштитник грађана инокосни орган коме у раду помажу четири
заменика од којих је сваки задужен за одређену област. Избор За
штитника грађана је такав да не захтева консензус свих парламен
тарних странака, а његов мандат је дужи за годину дана од швед
ског колеге. Прерогативи шведског омбудсмана су обимнији, јер
Заштитник грађана нема овлашћења контроле правосуђа. У Швед
ској постоји развијена мрежа специјализованих и интерних омбуд
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смана, што је тенденција прихваћена и у Србији. Намера српског
омбудсмана је да отвори подручне канцеларије у национално ме
шовитим срединама и да се прошири мрежа локалних омбудсма
на ради ефикасније заштите људских права у јединицама локалне
самоуправе.
Шведски омбудсман годишње прими пет пута више притужби
него што је то случај са српским Заштитником грађана у 2008. го
дини.54) Објашњење налазимо у већем обухвату надлежности Ју
ститиомбудсмана, па и броју становника Шведске који је за више
од два милиона већи него у Србији. Ипак, заједничко је обележје
да број притужби периодично расте. Такву констатацију изводимо
из чињенице да је и у Шведској за првих сто година омбудсман
добијао у просеку око 70 притужби,55) као и околности да се за две
године рада Заштитника грађана повећава број притужби.
Положај Јуститиоомбудсмана је повољнији, јер се он не суо
чава са изазовима недостатка искуства, непознавања институције
од стране јавности, инсуфицијенције демократске политичке кул
туре и јавности, као и недостајућим техничким претпоставкама.
Примера ради, Заштитник права грађана је и даље на привременој
адреси и са недовољним смештајним капацитета за своје стручно
особље.
Омбудсман је често упоређиван са другим значајним политич
ким изумима (подела власти, судска контрола уставности итд.).
Иако није плод теоријско-спекулативног приступа, омбудсман је
градио доктрину о својој одрживости и вишефункционалности
што је пракса потврдила. У протекла два столећа, он се доказао
као делотворан облик заштите људских права и надзора над јав
ном управом, али и у улози помоћних механизама владавине права,
правне државе и владавине права. Упркос иманентним функцио
налним слабостима институције омбудсмана, незаобилазан је за
кључак да његова појава чини политички систем легитимнијим,
демократскијим и ефикаснијим.

Шведски омбудсман прими око 5.000 притужби годишње. Видети: About the
Parliamentary Ombudsmen – JO, http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=1447&&ObjectCla
ss=DunamX&Languag... (интернет страница посећена 26. септембра 2009)
55) Д. Радиновић, нав. дело, стр. 78–79.

54)
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Miodrag D. Radojevic
TWO CENTURIES OF OMBUDSMAN
– SWEDISH JUSTITIOMBUDSMAN
(Institutional preconditions for development of the Protector of
Citizens)
Summary
Using a method of comparative-legal analysis, author
of this text explained the logic of founding, activity and
the role of ombudsman in Sweden and Serbia. Emergens
of justitiombudsman in Sweden is the result of histori
cal juncture. It is designed as a model of one of the basic
mechanisms for protection of human rights from self-will
of administrative authority. Originality of the institution of
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ombudsman is in its functioning by the power of its author
ity and in instigating efficient protection of human rights.
The causes of its popularity and general acceptance in
the world could be a simplified and free legal procedure
making communication with the citizens easier and also
its role in legitimization and democratization of political
system, as well as improvement of quality of public admin
istration.
National ombudsman in Serbia has the characteristics of a
classic model of ombudsman. It is a form of non-legal and
external control of administration and protection of hu
man freedoms and rights. Besides the Republic Ombuds
man in Serbian there are also the Provincial Ombudsman
for Vojvodina and local Ombudsmans. So far the practice
has shown that the institution of ombudsman has been ac
cepted by the citizens, gaining good reputation and au
thority that is necessary for its efficient functioning.
Objective of this text is to research institutional precon
ditions for development of the function of ombudsman in
Serbia. Qualitatively speaking, these preconditions should
provide for strengthening of ombudsman prerogatives and
creation the background for the rule of law and democ
racy, and in qualitative sense it should expand the network
of the Protectors of Citizens.
Key Words: ombudsman, protection of human rights, con
trol of administration, protector of citizens, Constitution,
democracy, rule of law, independent jurisdiction, division
of power, legislative initiative, political system

Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције .....
.......... 2009. године.
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НАЧИН И ОБЛИЦИ ФИНАНСИРАЊА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сажетак

Основни циљ рада је да прецизно утврди разлику
између државне управе и начина њеног финанси
рања и локалне самоуправе и начина и облика ње
ног финансирања и укаже на значај самодоприно
са као главног извора средстава истинске локалне
самоуправе. За разлику од државне управе која
почива на фискалној концентрацији средстава
друштвено-економску основу локалне самоуправе
чини самоиницијативно удруживање средстава
које се врши добровољним опредељивањем. Из за
једничких потреба проистиче и заједнички инте
рес за удруживањем средстава да би се оне задо
вољиле, због чега се локална самоуправа и почела
развијати најпре у срединама где је држава мало
или није нимало улагала.
У анализи су коришћени одговарајућа научна ли
тература и практична искуства финансирања
локалне самоуправе као и теоријски заснован на
учни метод.
Кључне речи: демократизација; децентрализација;
локална самоуправа

*
**

Виши научни сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта “Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и техноло
шког развоја Републике Србије.
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ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

P

о Европској повељи о локалној самоуправи „локалне власти
ће, у складу са економском политиком земље, имати право на
одговарајуће сопствене изворе финансирања, којима ће распола
гати слободно, у оквиру својих овлашћења“.1) Права поверена ло
калним властима су пуна и искључива и не смеју бити ускраћена
или ограничена од стране неке друге централне или регионалне
власти, осим у случајевима предвиђеним законима.2)
У Савезној Републици Немачкој „све општине имају зајед
ничку структуру буџета: свака општина убира приходе од поре
за, наплаћује таксе и доприносе, добија средства од покрајине и
остварује друге приходе по основу привредне делатности, учешћа
у капиталу других правних субјеката, уговора о закупу итд... Из
вестан удео општинског буџета се финансира и путем подизања
кредита“.3)
По Уставу Шпаније, извори прихода локалне самоуправе су:
порези које јој у потпуности или делимично уступа држава; допла
та на државне порезе и друге уделе у државном приходу; сопстве
ни порези; трансфери из међутериторијалног клириншког фонда
и друга давања на терет државног буџета; приходи по основу соп
ствених непокретности и приватног дохотка; камате на кредите.4)
У Шведској општине имају важан положај јер су одговорне за
извршавање главног дела социјалног програма. Њихове активно
сти се финансирају претежно (са око 60%) из локалних пореза.5)
Локалне власти у Норвешкој су постале извршиоци програ
ма државе социјалног старања, па су њихове активности и буџет
знатно повећани. Државна давања учествују са око 38% у укупном
приходу локалне самоуправе. Локални порези су учествовали са
око 47%, а остатак је прибављен таксама и опорезивањем крајњих
корисника.6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Европска повеља о локалној самоуправи (чл. 9, т. 1.), Стразбур, 15. октобар 1985.
Исто, чл. 4., тач. 4.
Упоредна искуства локалних самоуправа, зборник, Магна агенда, Беог рад, 2002., стр.
24.
Види: исто, стр. 74/5.
Исто, стр. 89.
Исто, стр. 113.
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Локална самоуправа у Енглеској је данас финансијски више
зависна него независна. Тек око 41% својих текућих расхода може
да покрије из сопствених средстава, а другу половину из државних
субвенција. Од 1990. године уместо пореза на имовину утврђен је
порез који плаћа сваки пунолетни становник. Други извор локал
них прихода је једнообразни порез на пословање.7)
Општине у Швајцарској имају „висок степен финансијске
аутономије, коју чине три компоненте: сопствени извори прихода,
обим средстава која потичу из тих извора и слобода располагања
сопственим средствима“.8) Најзначајнији извор прихода су локал
ни порези на некретнине. Други извор прихода су субвенције или
трансфери који се преко кантона додељују општинама.9)
Локална самоуправа у Француској се финансира из локалних
пореза , дотација и допунских средства државног буџета, кредита
и из мешовитих извора, а у Италији у изворе локалних прихода
спадају: сопствени порези, таксе и накнаде за јавне службе, уче
шће у државним и регионалним порезима, државни трансфери,
средства за инвестиције и др.10)
У САД најзначајнији извор локалних прихода су порези, пре
свега на имовину. Локални приходи опадају, а нарочито они из соп
ствених извора, јер „држава је слободна да заводи све врсте пореза
који нису уставом забрањени, а локалне јединице само оне које им
држава одобри“.11)
У изворе локалних прихода у Србији средином 19. века (18391878) спадале су таксе од касапница, кантара, механа, дућана,
панађура, жиропађа и сл. Уз одобрење владе, општине су могле
заводити и прирезе. За веће издатке (зидање цркве, школе и сл.),
општине су морале имати одобрење централних власти.12)
Устав Краљевине Србије од 1888. године прописује да се ни
какав окружни и срески порез не може установити без одобрења
окружне скупштине, а општински без одобрења збора, што је вре

Види: Маринковић, Радивоје, Локална самоуправа, Институт за политичке студије, Бе
оград, 1998., стр. 93/4.
8) Исто, стр. 106.
9) Исто, стр. 106., 107.
10) Исто, стр. 137. и стр. 149.
11) Исто, стр. 170.
12) Исто, стр. 205.
7)
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дело и за задуживање. Утврђује се и да округ, срез и општина могу
имати своју имовину.13)
У Краљевини СХС (1921-1929) редовни извори прихода среза
и области су: приходи од имања; приходи од разних установа, за
вода, предузећа и радова; самостални порези и таксе; прирез и др
жавни порез. У ванредне приходе су спадали: приходи од продатих
имања; зајмови, помоћ и државне дотације; поклони, завештања и
др.14)
Приходи општина у Југославији (1946-1991) били су: допри
носи из личног дохотка, дохотка од пољопривреде и других само
сталних делатности, интелектуалних и других услуга; порези на
промет производа и услуга, приход од имовине и имовинских пра
ва; комуналне, административне и судске таксе; самодопринос.15)
У периоду 1974-1990. југословенске општине су „имале пуну
финансијску аутономију коју су чиниле две компоненте: сопстве
ни извори прихода и самосталност у располагању. Неразвијене оп
штине које средствима из сопствених извора нису могле покрити
трошкове обављања послова из своје надлежности, полагале су
право на допунска средства из републичког фонда“.16)
Од 1990. године у Србији су присутне тенденције супротне
развојно-демократским процесима развијеног света. „Општине у
Србији су финансијски зависне од централне власти. Модел фи
нансирања је централизован, нефлексибилан и архаичан“.17) Пошто
су општине финансијски зависне од централне власти, влада одре
ђује проценат и фиксни износ пореза за сваку општину.18)
Централистички начин задовољавања друштвених потреба
искључује колективну друштвену акцију. Друштвено повезивање
се врши по вертикали путем хијерархијске субординације којом се
обухватају сви друштвени субјекти. Друштвена активност се цен
тралистички усмерава према циљевима који се посреднички утвр
ђују независно од воље грађана.
У складу са тим, готово све важније делатности локалне (са
мо)управе се финансирају преко републичког буџета. На тај начин
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Исто, стр. 224.
Исто, стр. 255.
Исто, стр. 287.
Исто, стр. 305.
Упоредна искуства локалних самоуправа, исто, стр. 265.
Исто, стр. 265/6.
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општине и градови „практично не одлучују ни о својим приходи
ма, ни о својим расходима. Тако је Република прописала из којих
се прихода финансирају општине и градови, тако да они не могу
да уведу ниједан приход по својој вољи. Затим, код највећег бро
ја прихода све релевантне одлуке (стопе пореза, такса и накнада,
олакшице и ослобођења) доноси Република, чак и за локалне при
ходе, тако да општина и град не могу да воде практично никакву
политику прихода ... Једини изузеци су локалне комуналне таксе и,
делимично, накнада за коришћење комуналних добара ..., али је и
ту Република прописала горњу границу. Код расхода, Република је
прописала шта се има финансирати на нивоу општина и градова,
тако да је и ту ликвидирана њихова слобода да одлучују о својим
пословима. Чак ни укупан обим прихода и расхода није у надле
жности општина, односно града, јер Република својим биланси
ма јавне потрошње одлучује о томе. Таквим системом општине и
градови су учињени зависним од републичког нивоа и, практично,
сведени на продужетак републичке управе у финансијском и функ
ционалном смислу“.19)
Према Закону о локалној самоуправи, јединица локалне само
управе има на располагању изворне и уступљене јавне приходе,
трансферна средства из буџета Републике Србије и допунске из
воре прихода. Изворни јавни приходи намењени су за финансира
ње изворних функција јединица локалне самоуправе, а уступљени
јавни приходи треба да покрију обављање поверених функција и
послова.
Изворне приходе локалне самоуправе чине: локалне админи
стративне и комуналне таксе, накнаде и самодопринос; концесије
и донације; јавно задуживање и приходи које локална самоуправа
оствари привредним и непривредним активностима. Бројне локал
не комуналне таксе у потпуности припадају јединици локалне са
моуправе која самостално утврђује њихову величину.
Уступљени јавни приходи представљају значајан извор при
хода за локалну самоуправу. Република уступа приходе од пореза
остварених на територији јединице локалне самоуправе и то: од
пољопривреде и шумарства , од самосталне делатности, од непо
кретности, од игара на срећу, од осигурања, од дела пореза на зара
де, од других прихода у складу са законом.
19) Беговић, Борис, Вацић, Зоран, Мијатовић, Бошко, Симић, Александар, Управљање ло
калном заједницом, Центар за либерално-демократске студије, Београд-Смедеревска
Паланка, 2000., стр. 86.
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Износ трансферних средстава се распоређује према броју
становника, броју деце обухваћене друштвеном бригом о деци,
броју објеката друштвене бриге о деци, према степену развијено
сти и величине јединице локалне самоуправе. Јединицама локалне
самоуправе уступају се и делови прихода од једног броја накнада
за коришћење добара од општег интереса: за коришћење минерал
них сировина, за изградњу, одржавање и коришћење локалних пу
тева, за коришћење шума и шумског земљишта кад се даје за испа
шу, за промену намене пољопривредног земљишта.20)
Потенцијални извор средстава у локалној заједници су прихо
ди предузећа, установа , задруга и др. које са локалном заједницом
заједнички користе одређене објекте, простор и услуге, односно
послују на њеном подручју. Могућности сарадње локалних зајед
ница са таквим корисницима нису ни издалека искоришћене, а уко
лико сарадња и постоји њихови међусобни односи најчешће нису
регулисани и обично се дефинишу као међусобно помагање и онда
када је у питању голи интерес. Зато се дешава да предузећа користе
објекте локалне заједнице и онда када у њихову изградњу и одржа
вање ништа не улажу.
Уколико локална заједница и организације на њеном подручју
одређене објекте заједнички користе, заједнички би морале бри
нути и о њиховој изградњи и одржавању, и то сразмерно њиховом
коришћењу. Те односе би требало уредити уговором којим би се
искључила могућност да било који корисник објекте од заједнич
ког интереса користи на рачун других корисника. Тиме би се знат
но повећао интерес за заједничка улагања у изградњу и одржавање
таквих објеката.
Значајан извор средстава локалних заједница су приходи од
услуга које услужне организације пружају грађанима, другим ор
ганизацијама и осталим корисницима на подручју или ван под
ручја локалне заједнице. Цене услуга не би требало образовати
на основу социјалних већ на основу економских критеријума, које
ће даваоцима услуга, без обзира на њихов власнички статус, обез
беђивати не само покривање неопходних, економски оправданих
трошкова, него и одређену добит која ће омогућити проширивање
и унапређивање њихове делатности.
Тиме се не искључује солидарност с одређеним социјално
угроженим категоријама становништва, којима се могу давати од
20) Види: Влатковић, Милан, Изазови локалне самоуправе у Србији 1990-2006, ДО „Локал
на самоуправа Србије“, Београд, 2006., стр. 275-278.
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ређене повластице, укључујући и бесплатне услуге, али о томе мо
рају одлучивати они на чији се рачун таква солидарност остварује.
Под тим условом, не треба искључити ни могућност бесплатних
услуга за све кориснике када је то у општем интересу.

САМОДОПРИНОС КАО ГЛАВНИ ИЗВОР СРЕДСТАВА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
За разлику од државне управе која почива на фискалној кон
центрацији средстава, друштвено-економску основу локалне са
моуправе чини самоиницијативно удруживање средстава које се
врши добровољним опредељивањем.21) Из заједничких потреба
проистиче и заједнички интерес за удруживањем средстава да би
се оне задовољиле, због чега се локална самоуправа и почела раз
вијати најпре у срединама где је држава мало или није нимало ула
гала.
Самоиницијативно удруживање средстава за заједничке по
требе најчешће се врши путем самодоприноса који се може изра
зити у новцу, роби, раду, превозничким и другим услугама зависно
од потреба и могућности.22) Основица самодоприноса одређује се
одлуком о завођењу самодоприноса, а ако одлуком другачије није
одређено, основицу самодоприноса чине: зараде запослених, при
ходи од пољопривреде и шумарства и приходи од самосталне де
латности на које се плаћа порез на доходак грађана, као и вредност
имовине на коју се плаћа порез на имовину.23) О завођењу самодо
приноса одлучују непосредно обвезници самодоприноса чије ће
се потребе њиме и подмиривати. Одлука се може донети референ
думом или давањем писмене изјаве и пуноважна је кад се за њу
изјасни већина обвезника.24)
Самодопринос се, у принципу, заснива на слободном удружи
вању рада и средстава грађана. Самим термином „самодопринос“
21) „У савременим политичким системима све се већа пажња посвећује децентрализацији
органа власти. Циљ постојања децентрализованих јединица власти, јесте дерегулација
моћи, и приближавање основних функција државе становништву које живи на извесној
територији у којој животно, привредно, ресурсно и културно саобраћа“. (Станковић,
Владан, Локална самоуправа и равномеран привредни развој Србије, „Политичка реви
ја“, бр. 2/2008., Институт за политичке студије Београд, стр. 478.) ; Види: Вукомановић,
Дејана, Принцип грађанства у програмима политичких партија у Србији, „Српска по
литичка мисао“, бр. 3/2008., стр. 161.
22) Закон о локалној самоуправи Србије, чл. 92.
23) Исто, чл. 93.
24) Исто, чл. 68.
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изражава се принцип добровољности али и самодопринос се мора
платити кад се за њега одлучи већина јер ће га користити и мањи
на која се изјаснила против његовог увођења. Тиме се искључује
могућност да неко своје интересе остварује на рачун других, што
би се сигурно дешавало кад корисници не би истовремено били и
обвезници самодоприноса. Да би се остваривала, локална самоу
права се мора заснивати на принципу чистих рачуна, којим се ис
кључује међусобно искоришћавање непосредних учесника у задо
вољавању заједничких потреба.25)
Међутим, самодопринос се може заводити и по принципу со
лидарности тако да ко више има више и даје, при чему се и нај
сиромашнији грађани могу и ослобађати самодоприноса. Изврше
ње обавезе самодоприноса може се прилагођавати могућностима
обвезника. Ко није у могућности да самодопринос плати у новцу,
своју обавезу у раду може заменити еквивалентним новчаним уде
лом.
Развој локалне самоуправе судбоносно зависи од могућности
слободног удруживања средстава, које нису ограничене само мате
ријалним стањем већ и фискалним оптерећењем грађана, јер што
држава више захвата, мање остаје за слободно удруживање. Што
су већи порези, то су мање могућности за самодопринос. Зато је
смањивање фискалних обавеза ради ширења простора за слободну
иницијативу нужан услов развоја локалне самоуправе.
Кад постоје објективне могућности за самоиницијативно
удруживање средстава, нема никакве бојазни да ће оно изостајати
јер о заједничким потребама нико не може бринути боље од оних
о чијим се потребама заправо ради. Али да би се слободне ини
цијативе јављале, слободно удружена средства морају остајати на
слободном располагању самих удружилаца. Власници удружених
средстава морају да буду у могућности не само да их поврате већ и
да о њиховом коришћењу одлучују, што је најпоузданија гаранција
да ће она бити рационално коришћена.
Од свих средстава утрошених на друштвени стандард, сред
ства самодоприноса су најрационалније коришћена иако су често
отуђивана од грађана.26) У многим, нарочито сеоским и приград
25) Види: Марковић, Драган, Локална самоуправа у функцији задовољавања заједничких
потреба, „Политичка ревија“, бр. 1/2007., стр. 205-220., Институт за политичке студи
је, Београд
26) Највише кроз изграђене објекте електродистрибуције, ПТТ-а, здравствених станица,
путева...
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ским насељима, самодоприносом је изграђен највећи део објекта
друштвеног стандарда, који средствима буџета вероватно не би ни
били подигнути. За многе сеоске заједнице самодопринос је пред
стављао главни, а понекад и једини извор унапређивања друштве
ног стандарда С обзиром на претежно индивидуално привређива
ње сеоских домаћинстава, самодопринос је у сеоским заједницама
и морао представљати основни извор задовољавања заједничких
потреба.
Самодоприносом, као главном материјалном основом локалне
самоуправе, треба да се обезбеђује не само изградња, него и функ
цион
 исање објекта друштвеног стандарда, што је један од услова
да удружена средства фактички остају у заједничком располагању
грађана и да се од њих не отуђују као до сада. Уколико се објекти
изграђени самодоприносом уступају другим корисницима који у
задовољавању заједничких потреба пружају одговарајуће услуге
мора се, на најповољнији начин, обезбедити повраћај вредности
уложених средстава која улагачи могу и даље заједнички користи
ти за нове намене.
Извори самодоприноса треба да буду све врсте прихода по ра
зним основама, независно од места стицања, укључујући и прихо
де наших радника на привременом раду у иностранству чији чла
нови породице живе у конкретној локалној заједници. То се односи
и на приходе свих привредних субјеката лоцираних на подручју
конкретне локалне заједнице независно од врсте власништва и
места њиховог седишта. Ко ће бити ослобођен од плаћања само
доприноса треба да одлучују сами грађани, али би у принципу, у
финансирању заједничких потреба, морали учествовати сви који
учествују у коришћењу одговарајућих услуга. То је нужан услов да
принцип солидарности не дође у колизију са принципом економ
ске рационалности.
Иницијативе за увођење самодоприноса често настају спонта
но као резултат слободног опредељивања грађана. Што је актив
ност на самоуправном задовољавању заједничких потреба више
развијана, иницијативе су све чешће покретане на зборовима гра
ђана или масовним скуповима.
Одлучивање о самодоприносу мора, већ по законским про
писима, имати демократски карактер, јер се не може заводити без
опредељења већине грађана. У пракси се облици овог одлучивања
различити, али се, у основи, сви своде на непосредно изјашњавање
- 181 -

Драган Ж. Марковић

НАЧИН И ОБЛИЦИ ФИНАНСИРАЊА ЛОКАЛНЕ ....

грађана.27) Референдум и писмена изјава као најобухватнији обли
ци изјашњавања истовремено су и најфреквентнији. Изјашњавање
преко зборова је, због тешкоће да се окупи већина грађана, до сада
знатно ређе практиковано. Поред ових, законом предвиђених об
лика, у пракси су се јављали и неки други облици изјашњавања
грађана о самодоприносу, као што су друштвени уговор, анкета и
добровољни прилози.
Без обзира на облик дефинитивног изјашњавања, у пракси се
све више развија и прелиминарно договарање грађана о самодо
приносу. Договори о расписивању референдума или других облика
непосредног изјашњавања, све чешће се постижу на масовним ску
повима грађана. То омогућава да се јавно испоље различити инте
реси и демократским путем утврде услови њиховог остваривања.
Самодопринос подразумева непосредно демократско одлучи
вање о удруживању средстава заинтересованих грађана. Другачији
начин одлучивања и није неопходан јер се ради о интересима и
потребама самих грађана, па и оних који се из неких разлога изја
шњавају против самодоприноса.
Добровољне одлуке се , по правилу, добровољно и спроводе.
Самодоприноси се уредније плаћају него порези, па су и принудне
наплате ређе. Уместо спољашње принуде делује унутарња „при
нуда“ да се одређена потреба што пре задовољи, па се врши и уза
јамни утицај да се правовремено извршавају заједничке обавезе, о
које се оглушују само безобзирни и несавесни.
То означава виши степен социјализације у односу на традици
оналну самоуправу. Савремене потребе су разноврсније и проду
ховљеније, па је и виши ниво њиховог задовољавања, и то не само
духовних него и физиолошких потреба; о њиховом задовољавању
се сви старају и сви одлучују: и стари и млади, и мушкарци и жене
због чега је друштвено комуницирање међу грађанима шире, ра
зноврсније и садржајније.
У самоуправном задовољавању заједничких потреба нико ни
је пасивни извршилац. Свако је позван да покреће иницијативе,
27) „На скуповима се окупљају сви грађани одговарајуће локалне заједнице и слободно
расправљају и доносе одлуке о свим питањима од интереса за локалну заједницу (све
грађане). Овакав облик функционисања непосредне локалне самоуправе појавио се
најраније у Швајцарској, задржао се у већини кантона (и општина)све до данас и пред
ставља преовлађујући облик локалне самоуправе. (Суботић, Драган, Модели организо
вања и управљања у локалној заједници, „Политичка ревија“, бр. 2/2008., Институт за
политичке студије Београд, стр. 455.)
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расправља о покренутим питањима и предлозима, договара се и
ангажује у остваривању постигнутих договора. Пре одлучивања
предлози одлука иду на јавну расправу, у којој се могу оспорава
ти и замењивати алтернативним предлозима. При томе учесници
заједничке акције ступају у међусобни дијалог, опонирају једни
другима, заједнички проналазе најбоља решења и саглашавају се
о њиховој прихватљивости.28)
Кроз самоуправно задовољавање заједничких потреба успо
стављају се међу грађанима директни односи без ичијег посре
довања и надређивања, врши се хоризонтално повезивање и тиме
превазилазе традиционални односи друштвене хијерархије и суб
ординације. За заједничку ствар и о заједничким потребама одлу
чују сви грађани равноправно и међу њима нема никакве друштве
не субординације.
Али то је тако само кад грађани сами располажу средствима
за заједничке потребе; њихова економска самосталност нужан је
услов њихове политичке и самоуправне самосталности. Међутим,
удружена средства путем самодоприноса најчешће се отуђују од
грађана уступањем јавним предузећима, на која корисници њихо
вих услуга, укључујући и дародавце самодоприноса, немају ни
каквог утицаја. Сав самодопринос за електрификацију одлазио је
електропривреди, а за комуналну инфраструктуру градским кому
налним организацијама иако су ретка комунална предузећа локал
них заједница над којима су грађани имали контролу, много боље
радила.29)
Истинске локалне самоуправе има само уколико има средстава
за слободно удруживање, а уколико се она фискалним захватањем
умањују, и самоуправа се сужава. Због фискалног финансирања,
стварне самоуправе нема већ на нивоу општине, или је има само
толико колико се општински проблеми решавају путем самодо
приноса. Уколико се грађанима средства кроз фискалне дажбине
отуђују, отуђује им се и друштвена самосталност, а са тиме и мо
гућност друштвеног утицаја на било ком нивоу.
28) „У савременим демократијама нарочито је уврежено осећање да „здравље и срећа на
рода веома зависе од квалитета његове локалне самоуправе““. (Reinow, R., Introduction
to Government, Knopf, New York, 1964., p. 531., навод Станковић, Владан, Локална са
моуправа и равномеран привредни развој Србије, „Политичка ревија“, бр. 2/2008., стр.
478.)
29) Види: Марковић, Драган, Локална самоуправа у функцији развоја маргиналних под
ручја, „Политичка ревија“, бр. 1/2008., Институт за политичке студије, Београд, стр.
149-160.
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Резиме
Централистички начин финансирања локалне само
управе искључује колективну друштвену акцију. Дру
штвено повезивање се врши по вертикали путем хи
јерархијске субординације којом се обухватају сви
друштвени субјекти. Друштвена активност се цен
тралистички усмерава према циљевима који се по
среднички утврђују независно од воље грађана. За
разлику од државне управе која почива на фискал
ној концентрацији средстава, друштвено-економску
основу локалне самоуправе чини самоиницијативно
удруживање средстава које се врши добровољним
опредељивањем. Из заједничких потреба проистиче
и заједнички интерес за удруживањем средстава да
би се оне задовољиле, због чега се локална самоуправа
и почела развијати најпре у срединама где је држава
мало или није нимало улагала. Истинске локалне само
управе има само уколико има средстава за слободно
удруживање, а уколико се она фискалним захватањем
умањују, и самоуправа се сужава. Због фискалног фи
нансирања, стварне самоуправе нема већ на нивоу оп
штине, или је има само толико колико се општински
проблеми решавају путем самодоприноса. Уколико се
грађанима средства кроз фискалне дажбине отуђују,
отуђује им се и друштвена самосталност, а са тиме
и могућност друштвеног утицаја на било ком нивоу.
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Dragan Z. Markovic
MODELS AND WAYS OF FINANCING 
LOCAL SELF-GOVERNMENTS
Summary
Basic objective of this text is to precisely define a differ
ence between the state administration and the way and
model of its financing on one side, and local self-govern
ment and its way and model of financing on another side.
One more objective of the text is also to underline the sig
nificance of voluntary tax as the main source of financing
for one local self-government. In contrast with the state
government that is financed from fiscal concentration of
the sources, a socio-economic foundation of one local
self-government is based on self-initiative merging of the
sources by the way of voluntary determination. From these
common needs then emerges also the common interest for
merging of the sources for purpose of satisfying the above
mentioned needs and consequently local self-governments
originated from the communities with insignificant or zero
investment of the state.
In this analysis author used appropriate scientific litera
ture regarding practical experiences in financing of the lo
cal self-governments, as well as a theory-based scientific
method.
Key Words: democratization, decentralization, local selfgovernment
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ЗАМИШЉЕНОСТ И(ИЛИ) 
ИЗМИШЉЕНОСТ НАЦИЈЕ**
– о Андерсоновом одређењу нације -

Сажетак
Овај рад се бави Андерсоновим одређењем нације као
„замишљене“ заједнице. Проблематизује се однос пој
мова замишљања и измишљања и указује на теоријску
и практичну плодност приказаног одређења али и упу
ћује на могуће приговоре оваквој концепцији „нације“.
Андерсонова дефиниција не само да представља от
клон од марксистичке перцепције овог феномена (па
самим тим и становишта овог аутора), већ не даје
право ни националистичком глорификовању национа
лизма. У питању је пре свега методолошки концепт
који нам може бити од помоћи у анализи текућих дру
штвених дешавања и допринети нашем разумевању
комплексности самог проблема, његових добрих и ло
ших страна. Овакав приступ проблематици национа
лизма нарочито може бити користан у  разматрању
процеса кроз које пролазе источно европске земље у
транзицији.
Кључне речи: нација, замишљање, измишљање, верна
кулари, праве заједнице
азмишљања о феномену „нације“ и „национализма“ крећу се
од отвореног одбацивања и самог појма „нације“ до безупит
ног прихватања свега онога што из њега произлази. Данас, не са

R
*
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Рад је настао у оквиру научног пројекта “Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и техноло
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мо у политичкој стварности већ и у политичкој теорији подела на
оне који покушавају да нацију виде као нешто чврсто утемељено,
готово онтолошки структуирано и оне који на све начине насто
је да укажу на сву ефемерност овог феномена указујући на факте
његове генезе, као историјског констуркта а не самониклог и „при
родног“ процеса, онемогућава објективно и плодно размишљање о
овом, надасве сложеном и важном друштвеном феномену. Појавом
књиге Бенедикта Андерсона Нација замишљена заједница напра
вљен је не само теоријски пробој и помак у односу на јалову по
делу на присталице „за“ и „против“ већ и успостављен модалитет
размишљања о феномену нације на начин који омогућава да се и
у практичном погледу, у смислу текућих политичких контроверзи,
нарочито друштава у транзицији, укаже на могуће позитивне и не
гативне импликације одређених схватања, или како би Андересон
рекао, „замишљања“ нација.

ЗАМИШЉЕНОСТ И ИЗМИШЉЕНОСТ НАЦИЈЕ
У размишљању о овом проблему поћи ћу од одређења наци
је и национализма које је увео Бенедикт Андерсон у својој књизи
Нација: замишљена заједница.1) У разматрању проблема национа
лизма Андерсон полази од троструке парадоксалности овог појма.
Иако модерног порекла он се доживљава као исконски, давнашњи,
те објективна научна анализа не може да стекне право свог ши
рег важења.2) За већину људи овај појам представља нешто што
је настало у давној прошлости. Моћ „бивања нацијом“3) је толико
велика да никаква научна истина (у Поперовом смислу) не може да
уздрма важење овог појма. Друга парадоксалност овог појма се са
стоји у томе што је он формално универзалан у смислу социо-кул
турног концепта а да је истовремено изразито партикуларан. Тако
постоји један основни концепт генерисања идентитета који се од
ређује преко речи „нација“ а да истовремено постоји велики број
појединачних нација које се у већој или мањој мери разликују (ова
парадоксалност би се могла изразити у хегеловским разматрањи
ма дијалектичког проблема општег-посебног). И најзад, трећа па
Бенедикт Андерсон, Нација замишљена заједница, Плато, Београд 1998. год.
Овим се не заговара никакав сциентизам већ се упућује на чињеницу која је докумен
тована кроз мноштво историјских случајева и о чему је писао још Ернест Ренан у свом
знаменитом есеју „Шта је народ?“. Видети: Ернест Ренан, „Шта је народ?“, Свети Сава,
Београд, 1883.
3) „Бивање нацијом“ (nation-ness) је још један Андерсонов појам. Нав. дело 16. стр.

1)
2)
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радоксалност произилази из велике политичке моћи коју поседује
овај феномен а са друге стране његове слабе интелектуалне зале
ђине. Национализам није успео да створи велике мислиоце који би
дали његово теоријско оправдање.
На ове парадоксе покушава да понуди одговоре Андерсенова
дефиниција нације. По његовом мишљењу нација се одређује као
„замишљена политичка заједница, и то замишљена као истовреме
но инхерентно ограничена и суверена“4). Она је ограничена због
тога што и највеће нације имају ограничен број својих припадни
ка, односно како то Андерсон каже „ниједна нација не замишља
да се поклапа са људским родом“.5) Оне су, са друге стране, суве
рене јер је историјски суверенитет прешао са краљева и династија
као посредника између „неба и земље“ на суверенитет припадни
ка једне нације. Ипак, својство нације по коме се она разуме као
нешто замишљено представља окосницу Андерсоновог одређења
којим се постижу две ствари. Прво, избегава се есенцијалистичко
и онтолошко квалификовање „суштине“ нације. Нације не поседу
ју своју суштину по природи (антиесенцијализам одређења) нити
постоје по природи (антионтолошки сегмент одређења) већ наста
ју помоћу „замишљања“. Друго, оваквим одређењем постиже се
продуктивност у методолошком смислу јер се избегава сврставање
„за“ и „против“ национализма чиме се постиже комплексније раз
умевање статуса, вредности и улоге национализма у савременим
политичким контекстима. Уколико се анализа креће методом која
подразумева одбацивање национализма (под овим или оним раз
логом) или пак, обратно, методом његовог величања и истицања,
онда се не могу понудити објашњења случајева земаља у којима је
национализам играо важну улогу у прихватању и изградњи вред
ности либералне демократије као и тамо где је представљао пре
преку. Феномен нација и национализма ће бити тумачен подједнако
са страстима супротних смерова. Стога Андерсонова дефиниција
представља теоријски утемељено и практично поткрепљено гледа
ње на феномен национализма. Но, да видимо шта заправо Андер
сон подразумева под „замишљеном заједницом“. Зашто он користи
управо овај термин? Овај израз му омогућава да направи одређену
диференцију између различитих појава са двоструким смислом. С
једне стране он жели да истакне одређено својство које је каракте
ристично за појам нације и национализма а са друге стране да од
4)
5)

Исто, 17. стр.
Исто, 18. стр.
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реди прави опсег производње и примене овог својства. Пошто ће о
оном првом бити речи касније важно је рећи нешто о овом другом.
За разлику од „замишљених“ заједница за сврху анализе се мо
же користити од њих различит појам „правих“6) заједница. Таква
заједница се може заснивати по Андерсону, само на личном позна
вању људи који формирају ту, „праву“ заједницу. У том смислу не
чија породица представља „праву“ заједницу, такође се у њу могу
укључити пријатељи или комшије, познаници које та особа виђа. У
таквој заједници постоји личан и реалан контакт између припадни
ка заједнице; особа у оквиру заједнице познаје све те људе и он/а
и они/е заједно чине један одређени хоризонт заједништва-смисла.
Другим речима исказано, тај хоризонт се успоставља на реалном
нивоу.
Андерсон не користи израз „праве“ заједнице нити о ономе
што би представљало контрарни појам појму замишљене заједнице
говори у својој књизи.7) Његово примарно интересовање је везано
за питање национализма. Међутим, постоји једна могућност – која
би се могла искористити за критику овакве концепције нације – ре
лативизовање значења ове дефиниције преко расплињавања њеног
смисла. Могло би се рећи да је појам „замишљања“ исувише расте
гљив појам и да је његова примена готово универзална и апсолут
на. Наиме, чак и сваки лични контакт, упознавање и познанство,
подразумева рад имагинације те је у извесном смислу увек зами
шљен. Одатле би следило да би се говор о нацији као замишљеној
заједници могао односити и на „праве“ заједнице те би и „праве“
заједнице заправо биле „замишљене“! Овај аргумент, иако посе
дује одређену снагу у томе што му се не може оспорити важење
чињенице да је имагинација свеприсутна у сазнајном процесу, па
ти од замке солипсизма. Наиме, иако је у конкретним ситуацијама
међусобног упознавања људи укључено и замишљање приликом
креирања могућег заједништва, не може се занемарити оно што је
примарно у овом процесу – лични контакт. Тај контакт је физич
ки у широком смислу, рукујемо се, видимо се, разговарамо. Тек
на тај начин почиње да се успоставља и креира нека врста зајед
6)

Овај термин овде има само употребу у смислу помоћи при анализи феномена „зами
шљене“ заједница. Јер као што ћемо видети касније и замишљене заједнице су праве
али у једном посебном смислу.
7) Појам „замишљене“ заједнице треба да омогући теоријско разумевање феномена на
ције и национализма а не да понуди теоријску алатку за јасно омеђавање једне од неке
друге заједнице. Захтев за таквим одређењем једног феномена је можда својствен мате
матици али не и друштвеној науци.
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ништва која касније може да пређе у чвршћу форму заједништва,
једне групе на пример или породице, комшилука итд. За разлику
од тога нација се примарно и првобитно формира на имагинарном
плану. Никада се не ступа у непосредан контакт са Нацијом, она се
упознаје посредно. Дакле, визија нације се ствара првенствено на
имагинарном пољу.8)
Међутим, то што нација представља замишљену заједницу по
Андерсону не имплицира да је она измишљена заједница. Могуће
неразумевања појма замишљања које даје ова дефиниција потиче
од оне врсте размишљања и аргументисања које управо сам Ан
дерсон жели да преиспита, правећи отклон спрам једног доминант
ног размишљања у оквиру марксистичке школе мишљења. Иако и
сам долази из круга теоретичара ове оријентације, Андерсоново
разумевање феномена национализма се не исцрпљује у познатом
марксистичком анимозитету и стратегији негирања људске по
требе за овом врстом припадништва и идентитета (указивањем на
ефемерност и историчност национализма али и самих нација). По
том схватању национализам значи само привремену етапу у разво
ју човечанства а продукт је патологије „буржуаских друштвених
односа“ (Маркс, Енгелс). У том смислу национализам представља
патолошку појаву која треба да доживи своје „превредновање“ или
„превазилажење“ (aufhebung). И заиста, уколико бисмо прихвати
ли тумачење појма замишљања у смислу измишљања онда се ни
ово Андерсоново одређење не би разликовало од већ постојећих
одређења поменуте оријентације. Измишљена заједница је могућа
као плод фикције. Тако се може измислити заједница X са станов
ницима планете X. Такву врсту и рад имагинације не треба мешати
са Андерсоновим појмом замишљања који треба да објасни реалне
и сложене друштвене процесе који генеришу смисао „бивања на
цијом“. Стога нације и национализми представљају реалне фено
мене чија се производња врши на имагинарном плану.
Но ни такво смештање проблема национализма и нације у
оквир патолошког није неразумљиво и (практично) неоправдано
када се имају у виду све катастрофе до којих је довела идеологија
„крви и тла“. Стога и Андерсонов отклон спрам оваквог разумева
ња национализма није идеолошке већ критичке природе која укљу
чује размишљање о једном теоријски плодном одређењу. Међутим,
8)

На пример путем породичног утицаја и система званичног образовања где се деца упо
знају са националном симболиком, историјом, културом и традицијом. У том смислу
едукација нужно укључује и прихватање националне митологије као и генералног разу
мевања тога шта конкретну нацију чини специфичном.
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да би овај појам национализма и нације добио некакав позитиван
смисао потребно је одредити начин настанка овог феномена про
блематизујући, по Андерсоновом мишљењу, његове културне ко
рене. На тај начин се кроз објашњење референцијалног оквира
друштва пре и уочи појаве нација, жели објаснити корен настанка
модерног национа. Тај референцијални оквир је представљао вла
дајући хоризонт смисла уопште. Њега су испуњавала два културна
система: верска заједница и династичко краљевство.9)
У време доминантности културног система верске заједнице
разлике између заједница су се успостављале на основу конфесио
налне припадности. За разлику од модерне форме заједнице у којој
друштвена подела иде по линији припадности овом или оном на
циону, предмодерне заједнице се разликују у односу на припад
ност једној или другој религијској заједници. Бити хришћанин или
муслиман, а не бити Енглез или Немац, била је основа идентифика
ције и самоидентитета. Ову чињеницу често занемарују данашњи
националисти. Верска заједница се успостављала помоћу система
знакова, идиограма који су били познати њеним члановима. Иако
нису говорили истим језицима њихово споразумевање је a prio
ri било могуће на основу ових идеограма. Слика Христа, симбол
вина или ускршње јаје представљали су интеграционе и иденти
фикационе факторе који су превазилазили утицај разлика везаних
за мноштво вернакулара. Међутим, општи медијум овог разуме
вања представљао је за сваку заједницу језик. У случају хришћан
ства латински, у исламској заједници арапски итд. По Андерсону
„идеограми кинеског, латинског и арапског били су еманације ре
алности, а не само произвољно и уметно створен систем за њезино
представљање“.10) Реалност се успостављала на основу тих идео
грама и они су представљали материју замишљања које је произво
дило заједништво. Међутим, оно што у великој мери диференцира
ову врсту заједнице од њене модерне форме (која се профилише
кроз нацију) представља „нагон за обраћањем“ својствен религија
ма. Управо због тога што се „бити човеком“ није поимало у смислу
националности11) обраћање је било пожељно и могуће на широкој
основи.
9) Исто, 28. стр.
10) Исто, 24. стр.
11) Интересантно је видети шта за поимање једног просечног националисте представља
став људи који не држе до националне самоидентификације. Према њима су нацио
налисти у неким случајевима чак мање трпељиви – називајући их „тикве без корена“,
него према националистима других нација. (Ернест Гелнер сматра да за националисте
„корени представљају симболе аутентичног хуманитета“. Видети у Notions of Natio

- 192 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2009 год. (XXI)VIII vol=22

стр: 187-198.

Други културни систем представља династичко краљевство.
Успостављени смисао овог културног система је од касног сред
њег века стално слабио.12) Ослањајући се на Ојербаха (Erich Auer
bach) Андерсон разлоге овог слабљења види у истраживању нее
вропског света које је проширило видике и у „уназађивању самог
светог језика“.13) Динамичка структура класичног монархијског
суверенитета представљала је потпуну супротност суверенитета
модерне националне државе. Док је у првом случају суверенитет
подарен одозго – од самог бога а важење се простире онолико ко
лико то одговара тренутној династичкој политици, дотле „према
модерном поимању, сувереност се државе поштује и проводи безу
словно и једнако на сваком четворном центиметру законом покри
вена подручја“.14) Класични, монархијски суверенитет су каракте
рисале порозне границе које су често биле плод како ратова тако и
породичних аранжмана.
Међутим, ни урушавање класичних монархија након великих
револуција нити слабљење важећег смисла који су поштовале вер
ске заједнице нису били сами по себи пресудни чиниоци настанка
нације и национализма. За то је по Андерсону било заслужно ства
рање нове концепције поимања времена. Док је вечност религијског
смисла била усидрена у сваком тренутку повести и представљала
само један исти тренутак који је вечно истрајавао у садашњости
обзнањујући у сваком тренутку божански поредак, дотле је нови
поредак времена базиран на појму празног времена (испуњеног
спољашњим карактеристикама једног календара) отворио нови на
чин разумевања света. Тако је разбијена залеђена структура светог
времена и на површину је избило бесконачно много појединачних
тренутака које је сада требало повезати у одређен смисао. Spiritus
movens оваквог процеса растакања доминантног смисла предста
вљао је развој штампе.
Тако долазимо до кључа за разумевање настанка нација и на
ционализма. По Андерсону они су условљени дакле, као што је
већ речено, не само растакањем владајућег смисла и система већ
настанком и развојем капитализма, штампе и неумитне разновр
nalism, ed. by Sukumar Periwal, CEU, Budapest, London, New-York, 1995. стр. 4.) Ово
поготово у случају када су ти „безкоренаши“ припадници исте нације као и они који их
критикују.
12) Исто, 25. стр.
13) Исто, 26. стр.
14) Исто, 28. стр.
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сности људских језика.15) Ова три фактора су дакле била кључна
за развој „бивања нацијом“. Тако штампани језици представљају
темеље националне свести на три начина:
– створили су унифицирана поља размене и комуникације ис
под латинског и изнад вернакулара;
– штампарски капитализам је учврстио језик што је током
времена допринело представи његове древности;
– штампарски капитализам је створио језике власти другачи
јих од старих управних вернакулара.16)
Кроз анализу узрока настанка овог феномена објашњава се
модерност нације и национализма. Појава нација и „бивања наци
јом“ се приближно може временски одредити. По Андерсону неке
нације започињу своје формирање већ у 15. и 16. веку, али се већи
на европских нација формира у 18. и 19. веку. Да би употпунио свој
одговор везан за поменуте парадоксе Андерсон уводи у разматра
ње базичне моделе на основу којих су нове нације стварале своја
друштвена уређења. У основи су се искристалисала два модела,
један креиран на америчком континенту и европски модел. Овде
наравно, није могуће разматрати детаљно њихове разлике и генезу
како то овај аутор чини. Ипак, важно је рећи да они представљају
оне матрице помоћу којих су разни „крадљивци идеја“ стварали
своје нова нација. У том процесу старе династичке структуре при
хватају „нова правила игре“ трансформишући своју наднационал
ну особеност у националну. Тако долази до формирања такозваног
„службеног национализма“,17) полако границе државе постају и
границе нације. Појава „службеног национализма“ настаје као од
говор на револуције из 1848. године и на захуктали рад филолога.18)
Тиме постаје објашњива велика разноврсност заједница ус
пркос универзалности самог феномена нације. Оне су настајале
процесом замишљања преко основних модела уз задржавање ло
калних специфичности. „Општост“ модела произашлог из пове
сних околности и новог схватања времена попуњена је локалним
замишљањима („посебностима“). Тако настају „нације“. Међутим,
како се овај појам може опеарационализовати? Заправо, да ли је
овај појам теоријски плодан и практично оперативан? Одговором
15)
16)
17)
18)

Исто, 51. стр.
Исто, 50. стр.
Исто, 83. стр.
У том смислу је и Србија пратила развојни пут националних држава. Позната је улога
Вука Караџића везана за увођење народног језика.
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на ова питања даће се суд о смислености Андерсоновог одређења
али и указати на могуће проблеме који из њега проистичу.

*
Андерсоново одређење нације методолошком смислу омогу
ћава да се феномену национализма не прилази из угла вредносног
оцењивања, како је то често случај у стручној литератури. То је
методолошки смислено и корисно решење јер се избегава начел
но осуђивање/похвала овог феномена, већ се могућим упућива
њем на посебне политичке праксе и случаје документују његови
позитивни/негативни ефекти. Јер национално осећање увек посто
ји код многих припадника једног народа, као и осећај националне
припадности, идентитета једне нације. Док је спецификација овог
феномена могућа на различите и често супротстављене начине ко
ји укључују различите наклоности/ненаклоности, оријентације,
гледишта и ставове припадника исте нације то није могуће доћи
до једног, јединственог и чврсто омеђеног концепта „замишљања“
нације. Како начин замишљања нација није истоветан ни за при
паднике исте нације, не постоји један једини или званични начин
„замишљања“ који би припадао свакој нацији понаособ. То са дру
ге стране не значи да се за одређене, конкретне примере уплива
национализма у политику не може установити да ли представљају
продуктивне или непродуктивне политичке појаве, већ само то да
у начелном погледу стратегија која у национализму види по себи
позитивну или негативну појаву (стратегија карактеристична за
супротстављене стране левице и деснице), није функционална.
Кључна последица могуће примене оваквог метода у анализи те
кућих збивања нарочито у земљама у транзицији састоји се у томе
што се одговорност за спровођење и креир ање одређене политике
тражи пре свега на нивоу деловања политичких актера а не у вољи
бирачког тела (или једног народа). Овим поступком се не импли
цира ирелевантност утицаја бирачког тела на креирање политике
- јер је бирачко тело оно које бира политичке актере - већ се само
жели рећи да политичка одговорност за успех/неуспех транзиције/
реформи пре свега лежи у деловању политичких актера.19)
Дакле, разматрање феномена национализма не повлачи нужно
његову вредносну оцену – што представља најзначајнији допринос
19)

Бирачко тело се опредељује за основне правце кретања у једном друштву и одређене
политике. Каква ће бити текућа политика и спровођење ових основних праваца зависи
од самих политичких актера, не од бирачког тела.
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Андерсоновог одређења - нарочито када се овај феномен разматра
у односу према савременим транзицијским процесима, што је од
пресудне важности и за разматрање питања транзиционих кретања
у Србији. Овај релаксирајући приступ иначе веома запаљивој ма
терији политичког дискурса омогућава да се од случаја до случаја,
од групе земаља до неке друге групе земаља, размишља о савреме
ном феномену национализма. Општи закључак који се намеће на
основу оваквог размишљања указује на то да у неким случајевима,
национализам може имати позитивну улогу у мобилизацији ста
новништва ка прихватању неопходности структуралних промена
у друштву.20) Вредносно неутралним приступом једном овако ва
жном феномену добија се огромна предност у односу на она стано
вишта која полазе од његове позитивне или негативне перцепције.
На теоријском плану то значи да се један феномен промишља у
својој сложености, а на практичном, постају могућа различита об
јашњења успеха/неуспеха одређених реформских политика. Наме
ће се закључак да у примени овог методолошког приступа, захва
љујући Андерсоновој дефиницији, национализам не представља
нити добро нити зло по себи, те да се о оцени његових учинака у
појединим друштвима морају узети у обзир и други фактори. Та
ко, на пример, није исто поредити националистичке тенденције, на
пример, у политици чешког председника Вацлава Клауса и текућу
дневну политику у Србији која дубоко „уважава“ националне обзи
ре. У једном случају имамо земљу која је у много аспеката доврши
ла своју транзицију и осигурала статус консолидоване демократи
је те се поред других сличних земаља једне веће заједнице нашла
пред изазовом најновијих покушаја европског протекционзима и
регулације, а у другом случају имамо земљу која далеко заостаје у
транзицији и у којој институције слободног тржишта заправо и не
постоје те и није квалификована за дилему пред којом стоје земље
прве категорије.
Resume
The first part of the essay is dealing with elaboration of Benedict
Anderson’s definition of nationalism as “imagined community”. The
author of the essay thinks that this definition is stricto sensu metho
dological one and should be seen as such. As methodological concept
“nation as imagined community” gives us theoretical benefits that can
20)

Наравно, овакве импликације које следе из оваквог разумевања нације сам Андерсон
није извлачио, али се оне, по мишљењу аутора овог текста, нужне приликом операцио
нализације оваквог схватања.
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not be given by any existing definition of nation that followed form
phenomenological considerations. That means that any definition that
is supposed to give some real explanation of “what is” nation trough
some “material” criteria (language, common ethnical background, terri
tory) is not plausible and doom to fail since there are many examples of
existing nations which are not included or cannot be included by any of
these definitions. On the other side, methodological definition offered
by Anderson does not say “what nation is”, it rather gives us sufficient
elements for our understanding of the complexity of the phenomenon.
Pointing out to various kinds of nationalism and showing that there is a
way to think and speak about nations and nationalism and not be a pri
ory placed into any of divided and opposed clubs of “pro” and “contra”
nationalism.
The second part of the essay concerned with the major contribution
of Anderson defin ition. Namely, being methodological concept it of
fers value neutral perspective on the nationalism as social phenomenon.
That means that we can speak about nationalism as positive or negative
phenomenon depending on social contexts and orientation of nationa
lism in those specific contexts. We cannot determine what nationalism
is apart from the situation “on ground” which constitutes crucial com
ponent for the operational value of Andersons’ definition. Therefore,
only by analysis of nationalisms and societies in concrete processes and
contexts we can determine whether nationalism can be seen as destruc
tive force or creative and positive energy of society in question.
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Aleksandar Novakovic
IMAGINING AND (OR) INVENTING THE NATION
- On Anderson’s Definition of the Nation –
Summary
This essay deals with Anderson’s concept of nation as
“imagined community”. The relationship between notions
of “imagination” and “fabrication” is being problemati
sed and further implications drown by showing the theo
retical and practical fruitfulness of this notion and pos
sible objections to this concept of “nation”. Anderson’s
definition is not just making drift from Marxist animosity
toward nationalism – and from the authors’ intellectual
background, it also does not gives support to nationalist’s
glorification of the phenomenon. It is methodological con
cept, that can be used in real contexts analysis and help
us to understand the complexity of the phenomenon, its
good and bad sides. This kind of approach to the pheno
menon of nationalism has its special benefit in helping us
to understand the transitional processes in east European
countries.
Key-words: nation, imagination, fabrication, vernaculars,
real community
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ПРОДУЖЕТАК ХРВАТСКЕ ПОЛИТИКЕ  
О Српском језику и писмима

Сажетак
У часопису  Политичка ревија, број  04/2009 објављен
је опширан чланак  Немање Видића Драматичан по
зив лингвистичкој струци. Чланак је писан поводом
књиге Драгољуба Збиљића Српски лингвисти двоа
збучјем  затиру  ћирилицу (Нови Сад, 2009). У члан
ку се захватају многе теме:   историјске,   национал
не, филолошке, лингвистичке, политичке; помињу се
и неки водећи савремени српски филолози.   Посебна
пажња је посвећена граматолошким проблемима, тј.
онима која се тичу писама којима су писали и којим
би, по аутору, требало да пишу Срби. Аутор, очиглед
но, не изражава само своје мишљење, већ мишљење
једног ширег круга активиста који већ годинама на
стоје да укупну српску писменост сведу само на једно
писмо, на ћирилицу. Поменути чланак као својеврсни
приказ Збиљићеве књиге, послужио је као  повод за јед
ну ширу елаборацију о српском језику, српској књижев
ности , српским писмима и српском народу и његовом
политичком и геополитичком положају   у постјуго
словенском периоду коју овим чланком објављујемо.
Kључне речи: Срби, српски језик, писма, ћирилица,
Вукова латиница, Даничић,   Хрвати, Гајева латини
ца, Штросмајер, Јагић, Срби католици, југословенска
идеја и политика, геополитика, србистика
*
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ТЕГОБНА ОБНОВА СРБИСТИКЕ
Сербокроатистика још живи  у српским институцијама

B

ило би природно да на ставове аутора реагује неко од филолога,
посебно од оних које он у свом тексту помиње. Пошто се ње
гов текст објављује у нашем часопису у чијем уређивању учеству
јем, а познати су ми и ставови других аутора о истим питањима,
природно је и логично да се сматрам позваним да и сам реаг ујем.
Посебно због чињенице што текст има превасходно политички ка
рактер.1)
Лако је видети да на филолошкој сцени Србије у овом тренут
ку постоје две основне оријентације.
а) Једна је онa коју представља официјелна српска филологија
коју репрезентују Српска академија наука и уметности и Матица
српска, а коју чине по правилу исти људи. Они заступају став да је
српски језик, у ствари, српскохрватски; односно да је српски језик
део српскохрватског језика. Мада се дисциплина која се овим про
блемима бави све ређе именује, њено право име може да буде само
сербокроатистика. Сва решења до којих ова филолошка оријента
ција долази имају основе у сербокроатистици, па и она која се тичу
превасходно српских питања.
б) Другу оријентацију чини Покрет за обнову србистике. Она
окупља такође значајне филологе. Многи од њих су са високим
универзитетским звањима. Али су то филолози који управо због
својих ставова немају места у овим националним институцијама.
Ови филолози сматрају да треба обновити србистику, као једну од
филолошких дисциплина која је, у систему европских и словен
ских филологија, имала место у предјугословенском периоду. Ср
бистика је, по њима, била потиснута од стране сербокроатистике,
која је била доминантна у Југославији, поготово Титовој. Пошто
Југославије више нема, главно упориште је изгубила и сербокро
атистика. Сами хрватски идеолози и филолози одбацили и Ново
садски договор и концепцију о заједничком језику Срба и Хрвата.
Нема више отворених политичких препрека да Срби напусте и је
зичку политику која је вођена у југословенском периоду. А то зна
1)

Сем тога, питање односа према језику и писмима какав заступа Покрет за обнову ср
бистике, подржава и Влада Републике Српске Крајине у прогонству чији сам члан, па
отуда још један разлог да подржим захтев да се научним аргументима да одговор на
питање: који је идентитет српског језика, и друго: које је српско писмо Срба у Хрват
ској.
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чи да обнове србистику, дисциплину која се научно бави Србима,
и да се и преко те дисциплине у свет филологије врате као народ
посебног језика, посебне српске књижевности, али и посебне на
ционалне писмености. Српска „двописменост“ најкомпетентније
је заступљена у Слову о српском језику.2)
Влада Републике Српске Крајине имала је у виду ове две ори
јентације кад је одлучивала о томе какве ће ставове прихватити
који се тичу и језика и писмености српског народа. Имала је, при
родно, у виду и целину српског језичког простора, али је имала
посебно у виду положај Срба у Хрватској, а нарочито српске попу
лације на простору Републике Српске Крајине. Влада је сматрала
да су научно утемељенији ставови присталица Покрета за обнову
србистике и одлучила се да овом Покрету да пуну подршку. Пара
докс је да данас србистику - Вукову науку о српском језику, књи
жевности и српском народу од свих српских влада подржава само
непризната Влада РСК. Нажалост, не чине то ни најзначајније срп
ске научне, културне и просветне институције.
Заједно са Покретом за обнову србистике, Влада Републике
Српске Крајине у избеглиштву организовала је у Новом Саду 23.
и 24. новембра 2007. године Међународни научни скуп Српско пи
тање и србистика. У оквиру овога скупа издато је три зборника на
укупно 1144 страна. Прилозима за скуп је заступљено 59 аутора.
На овом скупу су акламацијом усвојени Закључци. Закључци су, у
трећој свесци зборника, објављени у екавској, ијекавској и икав
ској варијанти, а све ове варијанте су објављене и ћирилицом и
латиницом. Тим гестом потврђен је пуни повратак ставовима срби
стике из предјугословенског периода. Преко тога опредељења из
ражен је и став о идентитету српског језика и српске писмености.
2)

Покрет за обнову србистике је у часопису Србистика/Serbicа I, број 2-3 , Приштина,
1998, стр. 41-49 донео Слово о српском језику у којем у поднаслову Писмо, између
осталог, пише: „Српски књижевни језик има два равноправна писма: ћирилицу и ла
тиницу. Срби су културни баштиници старословенске писмености и њених азбука, а
старословенска глагољица и ћирилица су историјска писма. На темељима хиљадугоди
шње српске и словенске ћириличке писмености Вук Стефановић Караџић је створио
национално фонетско писмо - српску ћирилицу, која је стожерна вертикала српског
духовног, културног и историјског идентитета.
Срби имају и своје друго писмо: Вуковој ћирилици прилагођену српску латиницу.
Употреба писма није национална диференцијална црта - па је латиница саставни део
српске културе“. Слово је потписало 12 лингвиста и филолога, књижевника, универзи
тетских професора и научних радника међу којима су др Вера Бојић, мр Мирјана Вла
јисављевић, Предраг Р. Драгић Кијук, Милорад Ђурић, проф. др Милош Ковачевић,
Зоран Костић, проф. др Радмило Маројевић, проф. др Петар Милосављевић, Слободан
Ракитић, Тиодор Росић, проф. др Божо Ћорић, мр Михаило Шћепановић.
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После овога скупа, средствима Владе Републике Српске Кра
јине објављена је књига Бојана Радића Разговори са Петром Ми
лосављевићем о Новосадском скупу (2008). Посебни одељци у овој
књизи посвећени су Бечком договору, Новосадском договору и Но
восадском скупу. (Професор Милосављевић је иницијатор Покре
та за обнову србистике. Новосадски скуп био је посвећен и десе
тогодишњици овог Покрета, као и седамдесетогодишњици рођења
овога филолога).
Аутор овога чланка је имао част да буде један од организа
тора овога Скупа, да буде у његовом председништву. Председавао
је и оном делу Скупа, на његовом крају, када су донети Закључ
ци. Има дакле обавезу да брани одлуке у чијим је доношењу уче
ствовао. При том сматра и да треба да уме, хвала Богу, и да чита
историјска документа, па и она која се тичу језика па и писма. А
сви релевантни документи су објављени у двема хрестоматијама
професора Милосављевића: Срби и њихов језик (1997, 2002), Срп
ска писма (2006) и у једном од она три зборника са Скупа Српско
питање и србистика  под насловом Документи (2007). На основу
ових чињеница није тешко одговорити и на она главна питања ко
ја се тичу српског језика и српских писама на територији садашње
Републике Хрватске.
Ставови официјелне српске филологије, оне која је и сада на
сцени, да опет нагласим, формулисани су у закључцима Новосад
ског договора. Овај договор одржан је у време друге Југославије,
дакле Титове, 1954. године. Договор је одржан на формалну ини
цијативу редакције Летописа Матице српске. Коорганизатори ово
га скупа биле су две матице: Матица српска и Матица хрватска.
Сам чин Договора одвио се у згради Покрајинског комитета Савеза
комуниста. Овог договора се јавно и званично одрекла Матица хр
ватска 1971. (дакле у време Маспока у Хрватској). Овог договора
се, међутим, Матица српска, као ни Српска академија наука, нису
одрекле, а то значи да га се није одрекла ни официјелна српска фи
лологија.
Резултати Новосадског договора виде се више по последица
ма, него што се јасно могу разабрати у самом тексту његових За
кључака. Једна од главних последица види се по двема огромним
књигама које је приредила Правописна комисија, образована на
Новосадском договору. Ова Правописна комисија је објавила Пра
вопис српскохрватског језика, који је екавицом и ћирилицом изда
ла Матица српска у Новом Саду, и Pravopis hrvatskosrpskoga jezika
- 202 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2009 год. (XXI)VIII vol=22

стр: 199-224.

који је ијекавицом и латиницом издала Матица хрватска у Загребу.
Обе варијанте правописа објављене су истовремено: 1960.
На основу ових двеју варијаната правописа могао је да следи
природан закључак: да су представници двеју националних инсти
туција, српске и хрватске, направиле споразум како би се језици и
књижевности два народа у правопису приближили и ујединили.
Али је у језику, који је проглашен заједничким, јасно показано и
шта је чије. Показано је да су екавица и ћирилица су српски, а ије
кавица и латиница да су хрватски.
На основу овако учињене поделе језичких подручја једног је
зика, који се формално приказује као заједнички, 18 институција
из Хрватске и многи појединци, међу њима и Крлежа, објавили
су 1967. Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika,
1967. Декларација је само констатовала оно што се у Новосадском
договору не пише, али се подразумева: да језик српскохрватско/
хрватскосрпски има две варијанте, источну и западну, да се ове
варијанте могу јасно поделити, по линији екавица и ћирилицa су
српске, ијекавица и латиница су хрватске. Ијекавска и латиничка
варијанта у декларацији су идентификовани као хрватски књижев
ни језик. Оваква подела добила је и своју графичку илустрацију
на Карти хрватског језика са додатком српског Томе Матасића
(Минхен 1984). У њој је бивши српскохрватски/хрватскосрпски је
зик подељен по линији екавица/ијекавица, а та линија дели језички
простор номинално заједничког језика географском линијом Ло
зница –Краљево – Дечани. Све западно од те линије, по овој карти,
у ствар спада у хрватски језик. Ова карта је обзнањена у Србији
тек у часописа Србистика/Serbica 1998 године.
Било би природно да се српска официјелна филологија, после
Декларације о хрватском књижевном језику, и одрицања Матице
хрватске од Новосадског договора, огласи враћањем на ставове ко
ји су у овим институцијама биo преовлађујући пре Новосадског
договора, тачније у предјугословенском периоду. Официјелна срп
ска филологија, међутим, и јавно је наставила да следи решења
заузета на Новосадском договору. А то значи да је наставила да, у
основи, следи хрватску политику. Тако је, у лингвистичкој ствар
ности, стање доста нејасно. Официјелна српска језичка наука при
знаје се да постоји хрватски језик и српскохрватски језик. Додуше,
српском језику признаје се и нека врста постојања, али он је, хокус
покусом, претворен у део српскохрватског, тачније у део хрватског
језика. У другој варијанти, из „распаднутог“ српскохрватског јези
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ка, српски излази са истим статусом као и хрватски и бошњачки
језик.3)
Све битно што се дешавало у односу према српском језику у
недавној прошлости има везе са стварањем Југославије. А оно што
се десило на Новосадском договору има везе са чињеницом да су
главне српске националне институције, као што су Матица српска
и Српска краљевска академија, после 1945. године дошле под не
посредну контролу Комунистичке партије Југославије и екипе која
је спроводила политику њеног вође.
Одлуке Новосадског договора, а поготово његове последице,
тицале су се судбине Срба у Хрватској.
На питање: којим језиком говоре Срби у Хрватској? одговор,
који следи из Новосадског договора, сасвим је јасан. Они говоре
хрватскосрпским језиком. Тако формулисан језик је, номинално,
заједнички језик Хрвата и Срба. Показаће се, кроз Декларацију и
друге потезе хрватских институција, још пре разбијања Југослави
је, да је хрватскосрпска варијанта заједничког језика стварно тре
тирана као хрватски књижевни језик.
Одговор на питање: којим писмом Срби у Хрватској пишу?
нешто је сложенији. У стварности, Срби на територији данашње
Хрватске (јер пре Титове Југославије она као држава није постоја
ла) писали су онако како се у овој средини углавном писало, а то
значи латиницом. Тек понеко је од Срба по осећању, писао ћирили
цом. Ћирилицом су, у Хрватској, биле објављиване тек неке публи
кације. А тако је чињено из политичких разлога.
Политика Титове Југославије спроводила је став хрватске фи
лологије да Хрвати и Срби у Хрватској имају један те исти зајед
нички језик који се може писати и и латиницом и ћирилицом. У
таквој политичкој и језичкој стварности, било је могуће само ова
ква подела: хрватска је латиница, а српска је само ћирилица. Ова
политика је на делу показивала да у Хрватској постоји само мали
3)

Осим професора Петра Милосављевића, „првоначалника књигословске и србистичке
мисли“ (Систем српске књижевности, Срби и њихов језик, Српски филолошки про
грам, Увод у србистику, Српска књижевност и српски национални програм, Идеја ју
гословенства и српска мисао, Српска писма...), значајне књиге из области србистике
објавили су и други лингвисти и филолози, од којих су најпознатији Милош Ковачевић
(У одбрану језика српскога, У одбрану језика српскога - и даље, Српки језик и срп
ски језици, Србистичке теме...), Радмило Маројевић (Српски језик данас, Нови Рат за
српски језик и правопис, Историјске и компаративне студије српског језика...), као и
неколицина савремених историчара и политиколога, као што су Никола Жутић, Весе
лин Ђуретић, Василије Крестић, Војислав Шешељ, ту је и неколико наших чланака,
из области новије српске историје, српско-хрватских односа, Срба-римокатолика тзв.
Хрвата, геополитичких тема и слично.
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број Срба, још мање него оних који се као Срби изјасне. То су они
који пишу ћирилицом. А пошто је њих сасвим мали број, Срба у
Хрватској готово да и нема.
Супротно од овакве језичке стварности, постојала је и једна
друга стварност, бар на папиру. Српски народ у овој Републици,
својом антифашистичком борбом у току Другог светског рата, из
борио је потпуну политичку равноправност са хрватским народом
. У свим уставима Хрватске која је настала после другог светског
рата, Хрватска је дефинисана као држава хрватског народа и срп
ског народа у Хрватској. То није нешто ново. Србима је индивиду
алитет признаван за све време постојања Војне границе у Аустри
ји, а признавала је и Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Такав
третман показаће се као битан кад дође до разбијања Југославије.
Срби из Хрватске постали су све свеснији онога што су имали.
Подсетили су се да је Хрватска била дефинисана као двонацио
нална држава. Двонационална Хрватска све чешће се пореди са
двонационалном Чехословачком каква је доскора постојала, или
са и данас двонационалном Белгијом, састављеном до Валонаца
и Фламанаца. Оно што је у Хрватској било другачије, било је то
што Срби нису и језички разграничени од Хрвата. Таква ситуац
 ија
је почивала на ставу да Срби и Хрвати имају заједнички језик. Са
разбијањем заједничке државе, са одбацивањем идеје о српскохр
ватском језичком заједништву, на дневни ред је дошло и питање
идентитета језика Срба и језика Хрвата у Хрватској.
Став да Срби и Хрвати имају заједнички и исти језик, то није
било мишљење некадашњих српских институција, Матице српске
и Српске краљевске академије, поготово у предјугословенском пе
риоду. Њихов став је био да Срби имају свој језик, Хрвати свој, да
су на основу језика Срби и Хрвати два народа. А чињеница да су
Хрвати, од Илирског покрета наовамо, писали истим језиком као
и Срби, објашњавана је нечим што је у свету нормално. Енглески
језик је енглески свеједно што такорећи пола света данас тим је
зиком говори; шпански је шпански иако њиме говори највећи део
Латинске Америке.
Па по чему се онда разликују Срби и Хрвати у Хрватској? На
то питање давана су два одговора. Први су смислили идеолози ју
гословенства, пре свега Штросмајер и Јагић. По том одговору Хр
вати и Срби су један народ, јер тобоже говори једним језиком. Они
се само разликују по вери: Хрвати су католици истог језика, Срби
су само православци. Други одговор је добијан на пописима ста
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новништва на основу националног изјашњавања пописаних. Хр
вати и Срби у Хрватској су они који се тако изјасне. 4)
У комунистичкој Југославији није било пожељно да се иде у
православну цркву. Отуда и не може постојати тачна евиденција
колико је било православаца у Хрватској.
Политика Титове Хрватске водила је ка томе обележја српског
идентитета буду Српска православна црква и национално осећање.
Србин је у Хрватској онај који иде у православну цркву, и онај ко
ји се служи ћирилицом. Али и онај који се осећа Србином. Таквих
је Срба било све мање тако да су се лако могли маргинализовати.
Туђманова Хрватска настала је на негирању и Југославије.
Имала је потребу само да брише корене идеје југословенства на
којима је и Југославија и сама Хрватска у њој створена. Истим по
тезима негирала је и идејне основе сербокроатистике. Хтела је, у
новим условима, да прихвати само резултате политике Титове Ју
гославије.
Схвативши да је дошао тренутак за потврђивање резултата
претходне политике, она је схватила и да је дошао тренутак да тре
ба напустити и саму и реторику претходника. Она је, једноставно,
скинула маске са хрватске политичке стратегије. Нема више поли
тике братства и јединства; нема више заједништва Срба и Хрвата.
Сваки од ова два народа је посебан; сваки има своје језике и своја
писма. Повод за рат који је, по Туђману Хрватима био потребан,
учињен је тако што су из Устава Хрватске, једним потезом, поте
зом надгласавања, Срби од конститутивног народа претворени у
националну мањину.
Све то учинило је да и Срби са територије данашње Хрватске
схвате да и сами треба да се ману реторике, и Штросмајерове, и
Јагићеве, и Брозове и Крлежине и да стварности погледају у очи. А
то значи да преиспитају основне идеје на којима је створена Југо
славија, а то, даље, значи и да се преиспита и сама прича о зајед
ничком језику Срба и Хрвата. Захтевало је да се погледа и истина
о писмима.
4)

Види шире: Петар Милосављевић, Идеје југословенства и српска мисао, Ваљево-Ло
гос, 2007; Српско питање и србистика, Бачка Паланка - Логос, 2007; Срби и њихов
језик - хрестоматија, Београд - Требник 2002, Момчило Суботић, Филологија и гео
политика, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 3, приредили Петар Мило
сављевић и Момчило Суботић, Логос Бачка Паланка - Књиготворница Логос Ваљево,
2007; Момчило Суботић, Однос филологије и идеологије код Срба, Политичка ревија
01/2009, ИПС, Београд, 2009; Аустро-хрватски геополитички пројекат илирства и југо
словенства, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили Петар Мило
сављевић и Момчило Суботић, Логос Бачка Паланка - Књиготворница Логос Ваљево,
2007.
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И Павелић и Тито одбацили су Штросмајерову идеју да су Хр
вати и Срби један народ. Већ у Други светски рат они улазе као два
народа, и из њега излазе као два народа. Али су, све до Туђманове
Хрватске, реторички одржавана идеја о заједништву језика два на
рода. Ови ставови су били одржавани више преко српских нацио
налних институција, него преко хрватских. Тако је било могуће да
се чини јер су у њима на власт дошли кадрови које је Титова Кому
нистичка партија тамо поставила.
Али је са појавом Туђманове Хрватске, која је отворено оства
ривала „повијесне тежње хрватског народа“, јасно је оствариван
континуитет са Павелићевом Независном државом Хрватском.
Масовни покрет у Хрватској шездесетих година, који се десио и у
комунистичком врху државе, али и у националним институцијама,
јасно говори о континуитету хрватске политичке стратегије. У тој
политици Павелић није био епизода. Све се јасније показује да је
Титова политика југословенства била епизода.
У годинама разбијања Југославије српском народу у целини, а
поготово српском народу на територији данашње Хрватске, прире
ђен је велики историјски пораз. Са пуном озбиљношћу треба схва
тити Туђманове речи да је то највећи српски пораз после Косова.
Срећом, ово виђење има и другу страну. Оно није било само
српски политички пораз. То је, истовремено, био пораз хрватских
идеја југословенства и сербокроатистике. Овај пораз је показао
реторички карактер тих идеја; скинуо маску са њихове лажности;
показао суштину хрватске политичке стратегије. А то значи да је
уместо лажне реторике, шансу добила истинска наука. Поготово
она која се бави националним проблемима: пре свега национал
ним језиком, националном књижевношћу, питањима односа вере
и нације. Једном речи, идејама који ће у фокус свога интересовања
ставити питања филологије, политикологије, геополитике. Пока
зало се да српски народ има резервну снагу мимо официјелне на
ционалне елите која је очигледно заказала. Та резервна снага била
је међу научницима који су маргинализовани. Показало се да ови
научници, у програму обнове србистике из предјугословенског пе
риода, могу да пруже решења за излазак из историјског ћорсокака
у који су идеје југословенства и сербокроатистике довели српски
народ.
Срби са територије данашње Хрватске, протерани из својих
домова, дошли су у ситуацију да морају да дају одговоре на многа
питања, пре свега животна, али и политичка и филолошка. Пошто
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више за официјелну Хрватску не постоји хрватскосрпски , ни срп
скохрватски језик, ни језик хрватски или српски, нужно је да се да
научно заснован одговор на питање: којим или чијим језиком го
воре Срби у Хрватској? Који је то језик који је у Уставу Републике
Српске Крајине (1990), назван српски?
Показало се да на то питање то и није одвећ тешко одговори
ти, поготово кад се тиче данашње Хрватске. Прецизне дијалекто
лошке карте рађене су у новије време за цело језичко подручје је
зика који је званично називан српскохрватски/хрватскосрпски. Ове
карте су радили најауторитативнији српски и хрватски дијалекто
лози после Другог светског рата Павле Ивић и Далибор Брозовић.
Њихове карте је објавио Југославенски лексикографски завод из
Загреба 1988. Карте ових дијалектолога показују да постоје јасне
језичке границе између чакавског, кајкавског и штокавског дија
лекта. Пошто су Срби само штокавци, отпада било какво поми
њање кајкавског и чакавског уз српски језик. Ствари постају још
јасније ако се схвати и како су слависти прве половине 19. века
идентификовали српски језик као штокавски, а да су се само спо
рили око тога да ли је прави хрватски чакавски или кајкавски. Сам
Вук Караџић је српски језик доследно идентификовао са штокав
ским. 5) На тим основама лако је схватити у чему је језичка подела
у двонационалној Хрватској. Није тешко схватити да се, на подруч
ју ове данашње државе, у већем њеном делу, говори као народним
језиком језиком српским. Свеједно како се становништво у нацио
налном смислу изјашњавало или коју веру исповедало.
Још је јаснији одговор на питање чијим се језиком, као књи
жевним, говори на подручју данашње Хрватске. Говори се, сасвим
јасно, ијекавском варијантом језика који је третиран као заједнич
ки („један и јединствен“). Сасвим је јасно да овај дијалекат није
ни чакавски ни кајкавски, већ је штокавски ијекавски. На оним об
јављеним Ивићевим и Брозовићевим картама јасно се види и где
се тај народни језик простире у оквиру садашње Хрватске. Тим
дијалектом се говори на свега два подручја. Једно је подручје које
је готово подударно са подручјем Републике Српске Крајине, или
старе Војне границе, које је било насељено превасходно српским
православним становништвом. На овом простору је 1991-1995. по
стојала Република Српска Крајина. У науци се овај дијалекат на
зива источно-херцеговачки штокавског наречја, односно српског
5)

Види шире: Момчило Суботић, Новија српска политичка историја, део Вук Караџић и
Хрвати, стр. 21-45, ИПС, Београд, 2006.
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језика. Друго је подручје источнохерцеговачког оно које обухвата
простор такође бивше Дубровачке републике у којем је доминант
но становништво католичко.
Дијалектолошке карте Ивића и Брозовића јасно показују про
стирање истично-херцеговачког дијалекта на простору који тре
тирају као заједнички, тј. и српски и хрватски. Овај дијалекат се
простире, сем у Хрватској, у већем делу Босне и Херцеговине и то
на подручју данашње Републике Српске, у њеним оптималним гра
ницама; затим на подручју већег дела Црне Горе, и то оног који је
познат као Стара Херцеговина, и на простору Западне Србије, све
до Краљева, у којем је део подручја, око Новог Пазара, насељен
превасходно муслиманским становништвом.
Негде пред Други светски рат, уочи разбијања Југославије,
уочи стварања Независне Државе Хрватске, највећи филолог које
је Дубровник дао, Милан Решетар, Јагићев зет и следбеник, иначе
Србин католик, у својој приступној беседи у Српској краљевској
академији у Београду, рекао је: „Ако се већ издваја српско од хр
ватскога треба знати да је Дубровник по језику био увек српски“.
Ова његова изјава може се уважити као принципијелна. Туђманова
политика је принудила Србе из Хрватске не само да своје домове,
већ и да бране свој језички идентитет. Кад се већ морају раздвајати
српско од хрватског, кад су реторичке образине братства и једин
ства скинуте, јасно је и где се на територији Хрватске говори срп
ски, а где хрватски. Опет постаје јасно и нешто што је филолозима
из предјугословенског периода било јасно: да се на територији да
нашње Хрватске могу јасно издвајати српски од хрватског језика.
А то значи да је двонационална Хрватска и језички јасно подеље
на. Реторичке магле су доскора то спречавале да се види. 6)
Вук Караџић је писао и говорио језиком свога завичаја, а то
значи источно- херцеговачким дијалектом. Као филолог он је то
своје наречје препоручивао као најбоље да постане књижевни је
зик свих Срба. Али је дозвољавао да се српски књижевни језик
пише и екавски и ијекавски, само да се то чини правилно.
Посве је другачије било понашање хрватских идеолога и фило
лога. Људевит Гај је напустио свој хрватски језик кајкавски којим
6)

Види: Петар Милосављевић, О разликовању српског и хрватског језика, у: Српско
питање и србистика, Зборник радова 2, приредио Петар Милосављевић, Логос Бач
ка Паланка - Књиготворница Логос Ваљево, 2007, Милош Ковачевић, Српски језик и
његове варијанте, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили Петар
Милосављевић и Момчило Суботић, Логос Бачка Паланка - Књиготворница Логос Ва
љево, 2007.
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је почео да пише и у време Илирског покрета прихватио да пише
другим језиком, језиком српским. При крају 19. века у Хрватском
правопису Ивана Броза (1892) прихваћен је источнохерцеговачки
штокавски Вука и Даничића као заједнички књижевни језик Срба
и Хрвата. То је учињено у Хрватском сабору, у кајкавском Загребу,
на основу ове књиге кајкавца Броза. Пошто се већ мора казати чи
ји је то језик, јасно је да је то српски језик. То није био само језик
Вука и Даничића који су рођени на територији данашње Србије;
то је био и народни али и књижевни језик Срба са подручја Војне
границе и са подручја Дубровачке републике која се данас налазе
у саставу Републике Хрватске.
На основу ових чињеница, посебно кад се имају у виду и до
скорашње и садашње прилике у Хрватској, следи јасан закључак
који гласи: У двонационалној Хрватској изабран је за заједнички
књижевни језик језик једног од два конститутивна народа, српски
народни језик, односно на њему изграђени српски књижевни језик.
Постоји настојање код хрватских институција да се овај језик
региструје као хрватски језик. Иза тога става стоји ХАЗУ. Та на
стојања би била слична онима као када би неко у Бразилу хтео пор
тугалски да региструје као бразилски, или да шпански у Мексику
региструје као мексикански, а енглески у Америци као амерички.
Хрвати су могли уз помоћ савезника да протерају Србе из Хр
ватске. Ипак не могу да протерају истину и да је језик који упо
требљавају као књижевни језик Хрвата у ствари српски. Срби у
Хрватској други језик немају. Хрвати имају. али су свој књижевни
језик преузели од Срба; само су га прогласили хрватским.
Зна се и чија је идеја да су Срби и Хрвати један народ, јер гово
ре једним језиком. Али и да су два народа јер се разликују по вери.
То није идеја ни Светог Саве, ни Доситеја, ни Вука Караџића, ни
српских филолога и политичара из 19. века, поготово не династије
Обреновића. То су идеје Штросмајера и Јагића, идеолога југосло
венства. Њихове идеје су спроведене у живот и то у периоду по
стојања Југославије. У постјугословенском периоду ове идеје се
настављају, али немају више ни реторичку, ни институционалну
снагу да преживе.
Чињеница је да су на основу ове идеје Хрвати у југословен
ском периоду профитирали. У принципу, у званичној и незванич
ној политици, сви католици српског језика третирани су као Хрва
ти. Тако је хрватски корпус увећан, а српски битно умањен. Многи
објективно Срби римокатолици су постали не само Хрвати, већ и
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екстремни Хрвати. Многи од њих су постали присталице усташког
покрета.
У историјској науци није спорно да су у прошлости, у предју
гословенском па и у самом југословенском периоду, постојали и
Срби католици и Срби муслимани. Али је код стварања Југослави
је, легализован и став да Хрвати имају језик који им је заједнич
ки са Србима. Неспорно је да Срби католици, као и Срби мусли
манске вере, говоре исто као и Срби православци. Са популацијом
српског језика десило се нешто што се другде у свету не дешава.
Припадници народа једног језика а три вере, раздељени су у три
народа. У титовском и посттитовском периоду, први су претворени
у Хрвате, а други у Бошњаке.7)
Само одбацивање идеологије југословенства, које је протекло
упоредо са рушењем Југославије, довело је у питање опстанак и
саме ове идеје. Идеја да се народи идентификују према вери није
заживела нигде у Европи. Немаца има три вере, а тако је и са По
љацима, Французима, са свима. Европа, која се дубоко умешала у
свађе на тлу бивше Југославије, мораће кад тад да схвати да ова
идеја не може да опстане у једном њеном делу. Мораће, кад тад,
да заузме принципијелан став према овом питању. А то значи да ће
морати у другом светлу да сагледа збивања на тлу бивше Југосла
вије током деведесетих.
Господин Видић представља се у свом тексту као борац за срп
ске националне интересе. Из његовог текста јасно пробија став да
Србе католике, и Србе муслимане, треба једноставно отписати.
Они као Срби више не постоје.
Овакав приступ овом проблему у научном смислу није корек
тан, па се не може ни прихватити. Показало се да, стварањем Туђ
манове Хрватске, питање Срба католика није скинуто са дневног
реда, него је само озбиљније отворено. А да је то питање тек отво
рено могу да потврде и књиге Борака и Жутића. 8) Постојање ових
књига је чињеница преко које се не може прелазити. У Брозово
време овакве књиге се нису могле објављивати ни у Србији.
Пошто се српско питање мора данас решавати, мимо реторич
ких магли, као и сва остала питања, мора се имати у виду чињени
ца да је у прошлости било много Срба римокатолика, да су дали
7)
8)

Види о томе шире у: Петар Милосављевић, Идентитет и преименовања српског језика,
у: Србија - политички и институционални изазови, Зборник радова, приредили Мом
чило Суботић и Живојин Ђурић, ИПС, Београд, 2008.
Види: Светозар Борак, Срби католици, Нови Сад, 1998; Никола Жутић, Срби римока
толици такозвани Хрвати, Српска радикална странка, Београд, 2006.
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огроман допринос српском народу и српској култури. Не може се
једноставно тврдити да нема Срба римокатолика, а да се истовре
мено игнорише чињеница да је једини Србин који је примио Но
белову награду био римокатолик Иво Андрић.
При томе се мора имати у виду да су у самој Римокатоличкој
цркви, Срби у прошлости, стекли једну од највећих титула, које
црквени јерарси у овој цркви могу имати, одмах до папе, титулу
примаса српског. Такав ранг нема ниједан други словенски народ
на Балкану. Хрвати и Словенци у својим редовима имају само кар
динале.
Римокатоличка црква никад у принципу не може да тврди да
је за све народе отворена, а да је само за један народ, народ српски,
заувек затворена. И ова велика Црква мора овај грех да исправи.
Слично је и са муслиманском верском заједницом. Ако су за
муслиманску веру отворена врата за све народе на свету, не може
да се каже да само Србима у овој вери нема места. У Титовој Ју
гославији, чим су идентификовани као муслимани, они аутомат
ски постају други народ, Муслимани са великим М, који су после
преименовани у Бошњаке. Овакав став се не може прихватити ни
са чисто исламских канонских разлога. А кад се сада износи став
да је било и да има и да мора бити и Срба муслимана, довољно је
подсетити на три неспорна великана: Мехмед-пашу Соколовића,
Мешу Селимовића или Емира Кустурицу, данас најпознатијег Ср
бина у свету.
Научно је некоректна и друштвено и национално штетна теза
по којој су Срби само православци. На оном Новосадском скупу,
који су организовали Покрет за овнову србистике и Влада Репу
блике Српске у избеглиштву, господин Иринеј Буловић, владика
новосадски, у својој завршној речи, казао је, између осталог, да
Српска православна црква није заузела став да Срби морају да бу
ду само православци. Такав став није могуће заузети ни канонски.

Језик важнији од писма
Сва ова отписивања господин Видић чини да би удовољио
неприхватљивој идеји да су ствари доведене дотле да само ћири
лица може да очува национални идентитет Срба. У тексту он јасно
и „ драматично“ излаже идеју да ако Срби напусте ћирилицу, биће
то погубно по идентитет Срба. Без ћирилице Срби као народ не
ће постојати. Зато и он чини драматичан позив српском народу.
Парафразиран, његов позив могао би овако да гласи. Браћо Срби,
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све друго можете напустити, и територије, и делове свога народа и
своје једнојезичнике друге вере, само ћирилицу не напуштајте. Без
тога више нећете бити Срби. Испада да је главна опасност по срп
ство садржана у пракси и у самој идеји да Срби имају два писма.
На жалост, господин Видић у овом ставу није усамљен. Мада
готово да и није могао да наведе неке озбиљније и важније фило
логе који овај став у целини подржавају. Он се у свом тексту на не
гативан начин одређује према ставовима Петра Милосављевића,
Радмила Маројевића, Милоша Ковачевића, Мате Пижурице, Ранка
Бугарског који о овом питању имају другачије мишљење. Видић
се, при томе, јавља као гласноговорник једног веома ангажованог
друштва: Друштва „Ћирилица“. Ово друштво нема само став да ћи
рилицу, као културно добро српског народа, треба заштитити, већ
и да је садашња латиница, коју употребљавају Србима туђе писмо;
шта више да је највећа опасност за Србе став да имају два писма.
У литератури постоје и јасна сведочења да је сличних мишље
ња било и код избора писма словенских народа. Било је ставова и
то од озбиљних људи у струци, слависта који су заступали мишље
ње да сви словенски народи треба да имају једно писмо, словенско,
у разним варијантама, а то значи ћирилицу. Противили су се томе
да се неки словенски народи служе несловенским писмом, лати
ницом, јер самим тиме излазе из оквира словенске писмености.
Сведоци смо да ова идеја у стварности није прихваћена. У књи
зи Петра Милосављевића Српска писма на две стране, у колона
ма, представљена су данашња писма словенских народа. На једној
страни су писма оних народа који пишу латиницом, на другој оних
народа који пишу ћирилицом. Има их готово подједнако. На пита
ње: да ли су они словенски народи који пишу латиницом престали
да буду словенски народи, могућ је овакав одговор. Латиница им
не смета да буду словенски народи, да пишу и чувају идентитет
свога језика, баш као и они који пишу само ћирилицом. Сваки од
словенских народа бирао је за себе решења која му највише одго
варају. Вреди подсетити и на чињеницу да је словенска писменост,
која се везује за делатност Ћирила и Методија, обележена двоа
збучјем: глагољицом и латиницом.9)
Доста информација о томе који све народи на свету пишу ка
квим писмима, и који све народи имају две азбуке, читалац може
да се обавести из књиге Писмо англисте Ранка Бугарског коју је
1996. издала Матица српска. Сасвим је јасно, да Срби нису једини
9)

Петар Милосављевић, Српска писма, Бања Лука-: Бесједа, Београд: Арс либри, 2006.
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народ у свету који има два писма. При томе не треба игнорисати
ни чињеницу да и Немци јасно разликују два своја писма: латини
цу и готицу. (Само се у Хитлерово време инсистирао на томе да се
негује готица као чисто немачко писмо које ће Немце и по овом
обележју што више одвајати од других народа). Тезу професора
Милосављевића подржава и лингвиста Милош Ковачевић кад каже
да, без обзира на „међу Србима широко распрострањено мишље
ње, Срби нису једини народ који употребљава два писма . Уопште
узевши броју језика у свијету не одговара еквивалентан број писа
ма“. Залажући се за равноправну употребу ћирилице, Ковачевић то
не чини негирајући српски карактер данашње латинице.10)
Поводом идеје да је писмо битно за идентитет народа вреди
подсетити на ситуацију у погледу писмености два народа са који
ма су Срби историјски и културно повезани: на Турке и на Румуне.
Све до 1928. године Турци су писали арабицом; тек тада су, у време
Ататурка, узели данашњу латиницу. Све до 1865. Румуни су писа
ли прво српском црквеном ћирилицом, а после српском грађанском
ћирилицом (једно време баш оном коју је за Србе и Румуне сачи
нио Орфелин). Од тада пишу латиницом. Ако имамо у виду целину
румунске или турске писмености, не би било истинито тврдити да
су једноаз бучни народи. Са правом данас можемо да кажемо да ни
Турци ни Румуни овим променама писама нису изгубили иденти
тет. Јер им језички идентитет није био угрожен. Сведоци смо да
се и о Турцима и о Румунима данас говори као о просперитетним
народима. Јерарси Српске православне цркве чак истичу да је код
православног дела румунског народа православље у успону.
Немамо прецизне податке о томе колико Срба данас пише ћи
рилицом а колико латиницом. Постоје само процене. Према про
ценама данас само око 53% Срба пише ћирилицом а 47% лати
ницом. Далеко је више младих који пишу латиницом. Отуда данас
треба схватити као оправдану бојазан да ће латиница потиснути
ћирилицу. Природно је зато да се отворено суочимо с питањем:
Шта ће се десити са Србима ако латиница у њиховој писмености
сасвим потисне ћирилицу?
Ако имамо у виду искуства других народа, онда можемо да
очекујемо овакав одговор. Србима, као и другим народима, опа
сност прети са друге стране, а не од латинице. Нису пропали ни
други словенски народи, који су се одлучили да пишу латиницом,
па не морају да пропадну ни Срби. Баш као што нису пропали ни
10)

Види шире: Милош Ковачевић, Против неистина о српском језику, Српско просвјетно
и културно друштво Просвјета, Пале - Билећа, 2005.
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народи који су задржали ћирилицу. Најмање су пропали народи ко
ји пишу најнесавршенијим писмом, као што то чине Кинези.
Традиционална српска филологија, она коју представљају Вук,
Даничић, Стојан Новаковић, Белић и Ивић имала је став да Срби
треба да задрже оба писма, ћирилицу и латиницу. Ово решење не
треба тек тако одбацити ради уважавања ставова онаквих бораца
за српске националне интересе чији је гласноговорник господин
Видић.
Пошто је у оптицају идеја да се српски идентитет може сачу
вати помоћу ћирилице, од користи је овога пута и да се обрати па
жња на два документа, на Српску писменицу Јована Илића из 1860.
и на један чланак Винка Пацела из 1861. године. Најважнији део
Илићеве Српске писменице објављен је у зборнику 2, Документи,
припремљеном за Новосадски скуп Српско питање и србистика.
Главни ставови Винка Пацела објављени су у књизи Српска писма
Петра Милосављевића.
Јован Илијћ, из времена Српске писменице, био је и један од
најзначајнијих српских песника, али и политичких првака у Срби
ји око средине 19. века. Сада се чешће помиње као отац Војислава
и Драгутина Илића. У својој књижици он српски приказује као је
дан језик који има три начина изговора: екавски, ијекавски и икав
ски. Посебно представља азбуку Срба источне цркве (то је Вукова
варијанта ћирилице) и „азбуку Срба западне вере“ (то је варијанта
латинице из Вуковог Првог српског  буквара (1827). Ова латиница
има као и ћирилица 30 слова. У њој су 29 слова идентичнни сло
вима данашње латинице. Само је слово нанашње латиничко đ пи
сано као диграф, dј, као и код Вука. Слово đ ће у латиницу увести
Ђуро Даничић, у време прављења Рјечника хрватског или српског
језика. Бесмислено је Вука, Илијћа, или Даничића доводити у било
какву везу са комунизмом. Није на одмет обратити пажњу и где је
и када књига штампана: штампана је у Новом Саду, „брзотиском
епископске књигопечатње“.
Винко Пацел је познат по томе што се јавља као један од пот
писника Бечког договора. Једанаест година касније, у једном свом
чланку, чији је главни део пренео Виктор Новак у књизи Вук и Хр
вати (1967), више не заступа ставове из Бечког договора да „један
народ треба и једну књижевност да има“, и да тај један народ чине
припадници „источног вјерозакона“ и припадници „западног“, већ
говори о припадницима ова два вјерозакона као о припадницима
два народа, који се не разликују по изговору, али се разликују по
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вери и писму. Хрвати и Срби говоре исти језик, али су Хрвати по
вери католици, а Срби по вери православци; Хрвати пишу лати
ницом, а Срби ћирилицом. Ставове Винка Пацела пренео је Петар
Милосављевић у књизи Српска писма у тексту под насловом Не
принципијелна разликовања Срба и Хрвата на основу вере и писма.
Ова идеја о подели Срба и Хрвата по вери и по писму, пласирана је
преко идеје југословенства Штросмајера и Јагића. Докле је та иде
ја довела сведоци смо последњих деценија. 11)
Сасвим је јасно чију идеју наставља да спроводи Видић зајед
но са својим истомишљеницима. Настоји да спроводи стару хр
ватску идеју. Вреди се подсетити речи из Јеванђеља. Опрости им
Господе, не знају шта чине.
На основу ставова Јована Илића и Винка Пацела из 60-тих го
дина 19. века могу се видети и корени данашњих оријентација на
српској филолошкој сцени.
Политичка стратегија изражена у ставовима Винка Пацела се
касније остваривала преко политике Штросмајера, Јагића, Југо
славенске академије знаности и умјетности, Новосадског догово
ра. Шта је Србима у прошлости ова политика приредила довољно
је познато
Такође је јасно и да Покрет за обнову србистике обнавља фи
лолошко-политичке ставове Вука Караџића, Јована Илића, али и
Матице српске и Српске краљевске академије из предјугословен
ског периода.

Филолошке и геополитичке подвале
У тексту господина Видића употребљава се један реч подвала.
Додуше, она се везује само уз делатност присталица Покрета за
обнову србистике. По Видићу, као и по другима чији је он гласно
говорник, данас подваљују они који сматрају да Срби имају два
писма. Једно од писама треба да препусте браћи Хрватима; тако ће
се од њих јасно разделити.
Израз подвала стварно треба узети као кључ са сагледавање
неких потеза у области филологије, али и геополитике. Ова реч
стварно има смисла када се употребљава када су у питању језич
ки проблеми, посебно они који се тичу идентитета српског језика.
Можемо да наведемо више таквих подвала.
11)

Види о томе: Бечки Књижевни договор, у: Српско питање и србистика, Зборник ра
дова 2, приредио Петар Милосављевић, Логос - Бачка Паланка, Књиготворница Логос
-  Ваљево, 2007; Петар Милосављевић, Реформа латинице Вука Караџића, исто, стр.
103-135; Петар Милосављевић, Приказ писама, исто, стр. 136.
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Вук је стално говорио да Срби имају свој језик, а Хрвати свој.
Подвала је кад се каже да је нико други него баш Вук творац срп
скохрватског језичког јединства. Подвала је кад се каже да је Бечки
договор био договор Срба и Хрвата око заједничког језика. У тек
сту Договора не помињу се Срби и Хрвати, помиње се само један
народ чији се припадници источног и западног вјерозакона разли
кују по писмима. Све се мора другачије тумачити, у складу са ста
вовима стварног аутора овог документа. Подваљивало се, накнад
но, Вуку, а преко Вука подваљивало се српском народу.
Иван Броз је направио Хрватски правопис на корпусу дела Ву
ка и Даничића. Оправдано је питање: какав је то хрватски правопис
на делима српских писаца?!
Броз је почео, а после његове смрти Фрањо Ивековић је завр
шио и објавио Рјечник хрватског језика (1901). У предговору се
каже да је овај Рјечник прављен на метаријалу дела Вука, Дани
чића, Његоша и Милана Ђ Милићевића. У тачки десет предгово
ра каже се да је овај речник могао и да се назове српски, да су га
правили Срби. Какав је то речник хрватског језика на делу српских
писаца?
Граматика и стилистика хрватског или српског језика (1899)
Томе Маретића, прављена је на корпусу дела Вука и Даничића. Од
мах после објављивања ове дебеле и неспорно добре књиге пра
вљено је њено школско издање под насловом Граматика хрват
ског језика. Природно је питање: каква је то граматика хрватског
језика која се прави само на корпусу дела српских писаца?!
Данас се сасвим сигурно могу правити и речници, и граматике
и правописи на корпусу дела аутора који су се несумњиво осећали
Хрватима. Али језик којим пишу хрватски писци не значи да је са
мим тиме постао и хрватски. На исти начин као што ни енглески
није постао хрватски када га пишу Хрвати.
Једна од великих подвала учињена је и кад је у питању писма
којим су се служили Срби источне и Срби западне цркве.
Хрватска је 1994. регистровала код УНЕСКО латиницу као хр
ватско писмо. То је учињено на основу идеје да су латиницу ство
рили Хрвати. Они који су схватили тај потез кажу да се негде тамо,
ваљда у УНЕСКУ, све што је писано и објављено латиницом, тре
тира као хрватско.
Став да су данашњу латиницу створили Хрвати, постала је са
ставни део образовног система у бившој Југославији. Овај став су
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последњих година посебно разгласили српски ћириличари. Лати
ница јед за њих хрватско писмо, јер су је створили Хрвати. Овој ла
тиници дато је и име „гајица“, јер ју је створио Гај. Чак је навођено,
на основу литературе, и кад је и где Људевит Гај то учинио. Учи
нио је то у Краткој основи хорватско-славенског правописања из
1830. Али та књижица од 28 страна није могла да се нађе нигде у
југословенским јавним библиотекама; нису је регистровали ката
лози.
Изгледа да је ова Гајева књижица први пут, скенирањем, об
јављена у Српским писмима професора Милосављевића. Тек кад
је ова књижица овако, први пут постала доступна, постало је са
свим јасно да нам је свима, подваљивано: потуран је рог за свећу.
Учињено је исто као и са српским језиком, који је неправедно про
глашен за хрватски. Показало се да је Гај стварно створио једну
латиницу, и то за хрватски језик једзик (да не буде забуне: за оно
што се касније називало кајкавско наречје). Седам карактеристич
них слова, у овој стварној „гајици“ разликују се од слова данашње
латинице. Ове своје латинице Гај се одрекао 1835. у почетку де
ловања Илирског покрета. Заједно са српским језиком, Хај је тада
прихватио и писмо Срба западне цркве, тј. прихватио је и њихову
латиницу.
Пред међународним судовима воде се спорови за право назива
сирева, вина, шљива. Није се десило да се неком народу учини оно
што и Србима: да се присвоји њихов језик, да се присвоји једно
српско писмо; да се делови српског народа; најзад и да им се оспо
рава право да се понашају као и сви други народи. Све је то имало
геополитичку конотацију. У више наврата смо у својим радовима
истицали да је српско-хрватски историјски сусрет и сукоб, који се
догодио у време илирског покрета, превасходно геополитички мо
тивисан и да има шире верске и државно-империјалне координате.
Назвали смо то-Аустро-хрватски геополитички пројекат илирства
и југословенства, којем треба додати и ватиканску вековну полити
ку мисионарства и прозелитизма према српским земљама. Рим и
Беч су Хрватима доделили улогу посебне народне заједнице, пре
ко којег ће извршити своје мисионарско-прозелитске и геополитич
ке циљеве-запоседања српског етничког и историјског простора.
Кроз тај и такав пројекат треба сагледавати и хрватско одрицање
од сопственог - хрватског ( кајкавског) језика и присвајање српског,
као и цео српско-хрватски етно-језички феномен - Србе католи
ке такозване Хрвате и уопште проблем српско-хрватских етничких
и политичких односа од илирског покрета до данас. С хрватским
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(кајкавским) језиком никад не би успели похрватити Србе католи
ке Далмације, Дубровника, Босне и Херцеговине, Славоније, Лике,
Кордуна; без српског језика у јавној употреби, Хрватска би остала
у својим повијесним границама. Не може се рећи да да су Срби у
свему томе невини. Није требало да толеришу то што толеришу. А
кад су већ прихватали то што су прихватили, треба да схвате и да
су морали да дођу у ситуацију у којој сада јесу. Ако из те ситуаци
је хоће да изађу, морају да се понашају као и сав други цивилизова
ни свет. А то значи да штите вредности које су створили. 12)
Ако се Србима може приметити да нису довољно активни у
одбрани идентитета свога језика и својих писама, још више се мо
же замерити што дозвољавају да се међу самим Србима нађу они
који ће спроводити туђе идеје, који ће у својој средини спроводити
туђе ставове, односно неговати туђу политику.
Неколико година, деведесетих, надвила се једна велика пошаст
над српским народом. Она је била у оквиру борбе за прихватање
екавице као српског језичког стандарда. Српски језик. по приста
лицама става о екавизацији српског стандардног језика, може оп
стати ако се сведе само на варијанту који други не употребљавају.
Што је значило да ијекавицу треба препустити другима.
Данас се опет над Србима надвила слична опасност: да Срби
треба да се одрекну латинице коју су у прошлости створили њихо
ви филолози, да се ограниче само на ћирилицу. Јасно им се предо
чава: Срби ће опстати само ако остану ћириличари. Надамо се да
ће и ова пошаст минути.
Да се не би стекао утисак да Покрет за обнову србистике има
нешто против ћиирилице и њеног чувања, или да тако нешто, ни
не дај Боже, има Влада Републике Српске Крајине у избеглиштву,
довољно је подсетити на Новосадски скуп. Сви реферати у зборни
цима са овог Скупа објављени су онако како су их њихови аутори
послали: и ћирилицом и латиницом. Десило се тако да се само је
мали број текстова објави латиницом, негде око 5%. Уводне рефе
рате на овом Скупу имали су универзитетски професори: Петар
Милосављевић, Радмило Маројевић, Милош Ковачевић и Радоје
Симић. Прва тројица су учествовали у писању Закључака (профе
12)

Види шире: Петар Милосављевић, Идеје југословенства и српска мисао, Логос, Ва
љево, 2007; Момчило Суботић, Аустро-хрватски геополитички пројекат илирства и
југословенства, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили Петар
Милосављевић и Момчило Суботић, Логос-Бачка Паланка, Књиготворница Логос Ва
љево, 2007, стр. 150-183; Момчило Суботић, Однос филологије и идеологије код Срба,
Политичка ревија 01/2009, ИПС, Београд, 2009, стр. 67-86.
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сор Симић другог дана није учествовао у раду Скупа). Ево како
гласи део посвећен српској писмености.

СРПСКО ПИСМО
Српски народ је баштиник старословенске писмености на сво
јим старим писмима, глагољици и ћирилици, коју су прихватили и
други словенски народи.
Савремена Вукова (и вуковска ) ћирилица је национално пи
смо српског народа и гарант његовог културног континуитета.
Српској култури припада и све што је на српском језику на
писано српском латиницом. Српску латиницу, у савременој верзи
ји, за српски језик кодификовао је Вук Караџић. Ђуро Даничић је
је заменио латиничке диграме посебним графемама, од којих је у
употреби остало đ, (уместо dј).
Неприхватљив је, отуда, став да је садашња латиница којом се
служи српски језик хрватско писмо, „гајица“. Људевит Гај је ствар
но створио једну врсту латинице за хрватски језик (кајкавско на
речје). Али он сам је одбацио ову своју латиницу, и данас је нико
више не употребљава.13)
Резиме
У прилогу се говори о тегобној обнови србистике-научне
дисциплине о српском језику, писмима, српској књижевности и
српском народу. Указује се на историјске и језичке фалсификате и
кривотворења у југословенском периоду српске историје. Наста
вља се борба између србистике и сербокроатистике, која је, нажа
лост, присутна још само у српским националним институцијама и
то након пораза југословенске идеје и распада југословенске др
жаве . Након што су се Хрвати, присвојивши српски језик и Ву
кову латиницу, одрекли „заједничког“ језика, нема више никаквог
ни научног ни национално-политичког смисла да српске институ
ције попут САНУ и Матице српске и даље српски језик називају
српскохрватски. Наравно, то никад није било научно утемељено,
нити је било у складу са Вуковим језичким ставовима, али јесте са
ставовима хрватских идеолога и лингвиста Штросмајера и Јаги
ћа. На Штросмајеровим и Јагићевим ставовима изграђене су обе
југословенске државе. Њихове ставове прихватили су српски лин
13)

Закључци Новосадског научног скупа „Српско питање и србистика“, део Српско пи
смо, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 2, Приредио Петар Милосавље
вић, Логос Бачка Паланка, Књиготворница Логос Ваљево, 2007, стр. 137-138.
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гвисти и филолози, као и српски политичари, и они у првој и дру
гој Југославији, али и официјелне српске државне и националне
институције у постјугословенском периоду. А њихови ставови су
следећи. Штросмајер је истицао да су Јужни Словени - Југослове
ни - он је ту убрајао Србе, Хрвате и Словенце (не и Бугаре, јер нису
били у оквиру Хабсбуршке монархије, што указује на његове про
аустријске геополитичке мотиве) један народ, да Срби и Хрвати
имају један народни језик (што је такође произвољно и нетачно),
те да теже политичком јединству. Јагић је заступао једну за Хрва
те ефикасну, али за науку ненаучну и за Србе погубну тезу. Попут
Штросмајера, сматрао је да Срби и Хрвати један народ по језику
а два народа по вери. Срби су православци, а Хрвати католици.
Ове ставове данас прихватају српске званичне институције, иако
су они у потпуној супротности са ставовима Светог Саве, Досите
ја, Вука и европске славистичке науке, као и ставова српских фило
лога, историчара и политиколога из предјугословенског периода.
Јагић је већ после Вукове смрти (1864) овако протумачио Вукову
синтагму о Србима три закона. „Срби грчког закона, Срби мухаме
данског закона и Срби римског закона - а то су Хрвати - погрешно
и тенденциозно је додао Јагић.
Као што су присвојили српски језик, исто тако је хрватски је
зикословац Гај одбацио своју и преузео Вукову латиницу за хрват
ско писмо. Он је то учинио у самом почетку илирског покрета. У
овом прилогу се види да су ћирилица и латиница, која се користи
на простору бивше СФРЈ, српска писма. Ниједан значајан српски
лингвиста, а то су: Вук Караџић, Ђуро Даничић, Коста Новако
вић, Љубомир Стојановић, Александар Белић, Павле Ивић, Пе
тар Милосављевић, Милош Ковачевић, Радмило Маројевић, Радо
је Симић и други, није рекао или написао да латиница није српско
писмо. Такође, види се да нису само Срби двоазбучан народ, већ
су то и Немци, Пољаци, Румуни, Турци и други, и да та чињеница
није нарушила њихов национални идентитет. За препознавање и
очување националног идентитета најважнији је – језик. Важнији је
језик од писма. Покрет за обнову србистике залаже се за универ
залне европске вредности и ставове, па и оне кад је у питању језик
и писмо, а то значи вредности засноване на етнојезичким ставови
ма славистике из предјугословенског периода.
Вук је стално говорио да Срби имају свој језик, а Хрвати свој.
Подвала је кад се каже да је нико други него баш Вук творац срп
скохрватског језичког јединства. Подвала је кад се каже да је Бечки
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договор био договор Срба и Хрвата око заједничког језика. У тек
сту Договора не помињу се Срби и Хрвати, помиње се само један
народ чији се припадници источног и западног вјерозакона разли
кују по писмима. Све се мора другачије тумачити, у складу са ста
вовима стварног аутора овог документа. Подваљивало се, накнад
но, Вуку, а преко Вука подваљивало се српском народу.
Нажалост, српска друштвене и политичка елита још не схвата
геополитичку суштину српско-хрватског филолошког феномена. У
више наврата смо у својим радовима истицали да је српско-хрват
ски историјски сусрет и сукоб, који се догодио у време илирског
покрета, превасходно геополитички мотивисан и да има шире вер
ске и државно-империјалне координате. Назвали смо то - Аустрохрватски геополитички пројекат илирства и југословенства, којем
треба додати и ватиканску вековну политику мисионарства и про
зелитизма према српским земљама. Рим и Беч су Хрватима доде
лили улогу посебне народне заједнице, преко којег ће извршити
своје мисионарско-прозелитске и геополитичке циљеве - запосе
дања српског етничког и историјског простора. Кроз тај и такав
пројекат треба сагледавати и хрватско одрицање од сопственог хрватског ( кајкавског) језика и присвајање српског, као и цео срп
ско-хрватски етно-језички феномен - Србе католике такозване Хр
вате и уопште проблем српско-хрватских етничких и политичких
односа од илирског покрета до данас. С хрватским (кајкавским)
језиком никад не би успели похрватити Србе католике Далмације,
Дубровника, Босне и Херцеговине, Славоније, Лике, Кордуна; без
српског језика у јавној употреби, Хрватска би остала у својим по
вијесним границама. Не може се рећи да да су Срби у свему томе
невини. Није требало да толеришу то што толеришу. А кад су већ
прихватали то што су прихватили, треба да схвате и да су морали
да дођу у ситуацију у којој сада јесу. Ако из те ситуац
 ије хоће да
изађу, морају да се понашају као и сав други цивилизовани свет. А
то значи да штите вредности које су створили.
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Momcilo Subotic
THE CONTINUATION OF CROATIAN POLICY
-On Serbian Language and Letters –
Summary
In the journal Politicka revija No. 04/2009 there was pub
lished an extensive article by Nemanja Vidic “A Dramatic
Call to the Linguists”. The article was written apropos
the book Serbian Linguists Suppress Cyrillic By Two Al
phabet System (Novi Sad, 2009) by Dragoljub Zbiljic. In
the article there are various topics presented: historical,
national, philological, linguistic, political ones, and there
are also mentioned several leading contemporary Serbian
philologists. The author paid special attention to gram
matical issues, and that is, as the author argues, to the
issues regarding the letters in which the Serbs have been
writing and should continue to write. It is obvious that the
author did not expose only his own opinion in the text, but
also the opinion of one wide circle of the activists who
have been trying to reduce Serbian literacy on only one
letter, the Cyrillic one. The abovementioned article, the  
review of Zbiljic’s book, was a motive for one comprehen
sive elaboration of Serbian language, literature, letters
and the people and its political and geo-political position
in post-Yugoslav period.
Key Words: Serbs, Serbian language, letter, Cyrillic Vuk’s
Cyrillic, Danicic, Croats, Gaj’s Roman letter, Strossmayer,
Jagic, Catholic Serbs, Yugoslavian idea and politics, geopolitics, Serbistics
Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције .....
.......... 2009. године.
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РУСИНИ У СРБИЈИ

Прилог проучавању русинске политике у Србији
Сажетак
Русини и Срби су у време постојања Аустро-Угарске
монархије припадали истој Цркви – Српској право
славној. Године 1948. Русини се враћају у састав Руске
православне цркве. Међутим, иако су, због политичких
околности, веза Заркарпатских Русина и Срба преки
нуте, остала је невелика заједница поунијаћених Ру
сина у Србији (Аутономној покрајини Војводини). Ова
национална заједница у Србији, данас деловањем раз
личитих фактора, настоји се утопити у нови укра
јински идентитет и нацију.
Поред тога се Русинска заједница у Србији покуша
ва злоупотребити од Ватикана (културно средиште
Русина – Руски Крстур проглашено је за седиште Гр
ко-католичке црква за Србију и Црну Гору) за ширење
уније у српским земљама, али и од заговорника придру
живања Србије Европској унији и НАТО-у. Наиме, ве
ћина Русина на изборима у Србији гласа за проевроп
ске политичке партије, што се жели искористити у
покрајини Војводини да се Новим статутом већина,
тј. Срби блокирају тако што ће се дефинисати да ни
једна одлука у Скупштини не може да се изгласа, ако
нису сагласне мањине.
Кључне речи: Русини, Србија, Украјина, Русија, поли
тика, религија, Црква
*
**
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Рад је настао у оквиру научног пројекта “Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и техноло
шког развоја Републике Србије.
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усини нису непозната и страна етничка група за Србе.
Насупрот, Срби и Русини су вишеструко повезани, а у једном
дужем временском периоду, док је постојала Аутро-Угарска
монархија, припадали су истој Цркви – Српској православној.
То је био разлог да су неки од најпознатијих српских богослова
и архијереја одлазили у Закарпатје да враћају Русине из уније у
православље. Навешћемо пример архиепископа Јована Макси
мовића и архимандрута Јустина Поповића.1) Тако је било све до
1948. године када се Русини враћају у своју матичну Цркву – Руску
православну. Ово је означило прекид веза, како богословских и цр
квених, тако и културних и политичких. Околности су биле такве
да се није могло борити за националне интересе ни Русина, а ни
Срба. Ипак, једна релативно мала група Русина остала је да жи
ви у Србији. Према попису из 2002. године у српској Аутономној
покрајини Војводини живело је око 15.000 Русина. Према прет
ходном попису из 1981. године било их је око 23.000.2) Међутим,
прилике које су владале у Србији од 1990 – 2000. године отерале
су из Србије многе становнике, па и део Русина. Најчешће су се
исељавали, из економских разлога, у Канаду. Русини који живе у
Србији су претежно унијати, тј. припадају тзв. Грко-католичкој цр
ви. Културни центар Русина у Србији је Руски Крстур, где, између
осталог, постоји и ради једина гимназија на русинском језику. Они
су дошли у српску Војводину у 18. веку, углавном, са територије
Хорњице (Закарпатје), а има их и из Кошица, Ужгорода и Мишкол
ца.

ЗНАЧАЈ РУСКОГ КРСТУРА ЗА РУСИНЕ У СРБИЈИ
Сами Русини у Србији, иако су ту већ више векова, нису до
краја дефинисали свој идентитет. Једни истичу да су они Малору
си, Рутени, тј. Руси,3) а на српском попису се изјашњавају у оквиру
категорије Русини – Украјинци. То је још једна одредница око које
код самих Русина у Србији нема сагласности, пошто постоје и они
1)

2)
3)

Види: Зоран Милошевич, Русское закарпатье и св. архимадрит Алексий Кабалюк,
Вестник Череповецкого государственногго университета, No 2, 2007, стр. 69 – 73.; Зо
ран Милошевич, «Славянский вопрос» и православие. ГОУ ВПО «ЧГУ», Череповец,
2007.; Зоран Милошевић, Нови пут Русије, Русија у поствизантијском геополитич
ком и религиозном вртлогу, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево,
2005.
Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991,
2002, подаци по насељима, Књига 9, Републички завод за статистику, Београд, 2004.
Види: Зоран Милошевич, Из малоруссов в украинцы, К вопросу об изменении куль
турного и национального сознания малороссов, САТИСЪ, Санкт-Петербург, 2009.
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који су у мањини, али који истичу да Русини никада нису били
Украјинци. Међутим, доманиција припадности Украјинској нацији
последица је припадности Грко-католичкој цркви која је, између
осталог, и основана да разбије руски национални корпус и право
славни верски идентитет.4)
Како смо већ споменули културни центар Русина у Србији је
(село) Руски Крстур у коме живи, према поменутом попису станов
ништва из 2002. године, 5557 становника, претежно Русинске на
ционалности. Просечна старост становника Руског Крстура је 41,2
године, а просечан број чланова домаћинства је 2,54.5)
Русини су развили неколико варијетета свог језика који су би
ли мање-више локалног карактера. На првом русинском конгре
су 1918. године одлучено је да основни стандард русинског језика
треба да буде дијалект који се користи у Руском Крстуру. У перио
ду између два рата било је много значајних културних активности
које су допринеле развоју русинског језика. Следећи битни кораци
за утемељење русинског језика код српских Русина начињени су
1960. и 1970. године када су издате граматике и правописи. Да
нас се русински језик у Србији користи у предшколском узрасту,
основној и средњој школи, у новинарству, на радију и телевизији.
Русини су унијати и у Руском Крстуру имају саграђену цркву
(1784) која је недавно добила посебан политички положај, пошто
ју је Ватикан одредио за седиште гркокатолика у Србији и Црној
Гори, чиме је постала катедрала (саборна црква).
Прва школа у Руском Крстуру је почела са радом 1753. године
као тзв. Тривијална школа, где се учило читање, писање, рачуна
ње и основе црквеног певања са веронауком. Школа је на крају 19.
века постала државна. Данас у Руском Крстуру раде забавиште и
основна школа на српском и русинском језику. Гимназија у селу је
једина средња школа са русинским језиком као наставним језиком
у Европи, а русински језик је у службеној употреби у осам (8) оп
штина у српској Војводини.6)
Постоји неколико културних манифестација у Руском Крстуру.
Најзначајнији је фестивал културе Русина и Украјинаца «Црвена
4)
5)
6)

Види: Ј. Н. Мараш. Бретска унија, у зборнику: Унија, политика Римокатоличе цркве
према православним Словенима, приредио: Зоран Милошевић, Институт за политичке
студије, Београд, 2005, стр. 78 – 137.
Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Књига 2, Републички завод за
статистику, Београд, 2003.
Према подацима Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне
мањине, Нови Сад, 2006.
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ружа». Затим «Драмски меморијал Петра Ризнича – Ђађе», као и
културна манифестација «Костелникова јесен». У Руском Крстуру
се налази и издавачка кућа «Руске слово» (русинска реч) са штам
паријом, као и музеј, галерија и архива русинске историје.
На Филозофском факултету у Новом Саду постоји катедра за
Русински језик, која је расадник украјинштине међу српским Ру
синима. Наиме, за Русине у Србији Русија није испољила интерес,
али зато јесте Украјина. Она стипендира Русине из Србије и прима
их на школовање, а већину доктора наука из састава русинске за
једнице у Србији примила је и у Украјинску академију наука.
Русини на политичким изборима у општини Кула, којој при
пада Руски Крстур, гласали су за проевропске политичке парти
је (56% за Демократску партију; 17% за екстремну антисрпску и
антиправославну Либерално демократску партију; у 9% случајева
гласали су за Српску радикалну странку; у 7% случајева за крајње
сумњиву прозападну партију Г17+ итд).7)

(НЕ)ЗАДОВОЉСТВО РУСИНА СВОЈИМ ПОЛОЖАЈЕМ У
СРБИЈИ
Поред наведених друштвених чињеница русинска елита у Ср
бији није задовољна својим положајем. Др Јулијан Тамаш, редов
ни професор Филозофског факултета у Новом Саду за предмете
Русинска књижевност и Украјинска књижевност са општом књи
жевношћу и академик Националне академије наука Украјине у Ки
јеву, 2005. године изнео је «разлоге» за незадовољство не само
русинске националне мањине у српској Војводини, већ и осталих
мањина.
То су следећи разлози:
Прво, демографија. Мањине су незадовољне јер је изразито
промењен етнички састав становништва Војводине од 1945. до да
нас. «Изгоном» (појам који је употребио уважени академик Јулијан
Тамаш) подунавских Шваба и ратом 1992 -2000, све мањине су се
изразито «истопиле». Са 30 посто смањиле су се на 15 посто ста
новништва (ово је хипотетички када се избеглицима из Хрватске и
Босне и Херцеговине да држављанство). Тамаш у овоме види др
жавну политику Србије, а не националну трагедију Срба.
Друго, економски положај мањина је слаб, односно приватиза
цијом у Србији уништен је средњи слој, а међу новим богаташима
нема припадника мањина.
7)

http://www.nspm.rs/savremeni-svet/ukrajina-rusini-i-povratak-rusije.html
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Треће, у науци, посебно друштвеним наукама систематски се
снижава ранг вредновања истраживања мањинске проблематике.
Четврто, у политици, осим понеког Бошњака и Мађара који
испуњавају налоге власти а не мисле критички сопственом главом,
нема припадника мањина. Десет хиљада потписа за посланика тре
ба Русину са залеђем од 15.000 сународника, Мађару са 300.000 и
Србину са 7.000.000.
Ово је довољно да уважени академик Тамаш Србију прогласи
«источном деспотијом» и «ригидном националном државом».
Поред овога, Тамаш замера држави Србији и Црној Гори да
раздваја Русине од Украјинаца (што је по њему историјски нео
правдано). Ово говори на основу непотписаних а припреманих би
латералних уговора између две земље. У тачки седам Украјина је
инсистирала на формулацију да «Украјина има Русине и Украјинце
као два вида своје историјске дијаспоре». У последњем упутству
Дирекције за Русију и Исток, приликом инаугурације амбасадора
Демченка, Министарство спољних послова Србије и Црне Горе го
вори само о украјинској дијaспори као о 5.000 Украјинаца који жи
ве у Војводини. О 15.000 Русина, иако их се Украјина не одриче,
ни трага.8)
Ставови Тамаша свакако заслужују одговор.
Прво, мењање демографског састава Српске Војводине као
разлог за незадовољство мањина. Познато је да су подунавске
Швабе напустиле Србију због међународних уговора који су оба
везивале мањине да буду лојалне државама у којима живе. Поду
навске Швабе су током Другог светског рата у 99 посто случајева
стале на страну Хитлера и нацистичке Немачке. Њих није Србија
«изгонила», није их етнички очистила као што су то урадили Хр
вати са Србима, већ су се сами иселили непоштовањем државе у
којој су живели. Наравно, то није важило само за Србију и из дру
гих држава Швабе су исељене због подршке Хитлеру. Тамаш, та
кође, замера српској држави што насељава избеглице из Хрватске
и Босне и Херцеговине у Војводину. Значи ли то да Војводина не
треба да буде српска, већ искључиво у надлежности мањина? Шта
ће избеглице у крајеве где не могу да се сместе? Војводина је имала
најбоље услове за прихват избеглица. Уосталом, живот у Славони
ји из које је дошао највећи број избеглица је прилично сличан са
оним у Војводини (равница, исти народ, језик, обичаји...)
8)

Julijan Tamaš, Razlozi nezadovoljstva nacionalnih manjina u Srbiji, http://www.argus.org.rs/
index.php/masok-irjak/9-masok-irjak/93-razlozi-nezadovoljstv...
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Уосталом, и Срби су незадовољни положајем својих мањина у
околним државама (у Мађарској српска мањина се истопила, одно
сно у 95 посто случајева Срби су насилно асимиловани у Мађаре;
у Албанији Срби немају права ни на језик, ни на образовање на
српском језику, итд.). Како би било подсетити Ј. Тамаша на Сла
веносербију и Нову Сербију у Украјини и асимилацију тамошњих
Срба, тј. оптужити Украјину за њихов нестанак? Очигледно Тамаш
није објективан и добронамеран човек, из њега говори мржња пре
ма Србији и Србима.
Што се тиче економског положаја мањина, треба подсетити да
ни економски положај већине није никакав. Колико се Срба исели
ло трбухом за крухом? Статистичари баратају стотинама хиљада
исељених младих Срба, уз то високообразованих. Хоћемо ли за то
оптужити мањине? Једноставно, желети бољи економски положај
националних мањина од већине становника Србије је прилично
расистички. Тамаш неће да разуме да Русини имају у Европи са
мо једну гимназију коју финансира Србија. Није ваљда да све ру
синске установе (предшколске установе, основну школу, средњу
школу, катедру за Русински на Филозофском факултету, Дом кул
туре у Руском Крстуру итд. као и културне манифестације) могу да
се финансирају средствима која се прикупе од Русина? Ако то све
држава Србија финансира, а очигледно финансира, онда плач над
економским положајем националних мањина представља тешку
дволичност и неискреност. То што међу српским тајкунима нема
припадника националних мањина говори више о њиховој затворе
ности у оквире своје нације, него о Србима и Србији. Познато је
да су мањине у Србији затворене, да се не жене и не удају за при
паднике других нација, да слабије комуницирају. Осим тога, јав
на је тајна да мањине умеју да буду врло сурове према већинском
становништву. Навешћемо пример основношколских такмичења
у српској Војводини. Због националне структуре све Комисије за
такмичења у знањима и вештинама ученика основних школа има
ју представнике мањина. Због тога они имају већину при гласању
и ретко кад неко српско дете победи на такмичењу, на пример из
рецитовања. Други пример је актуелни Статут Војводине у коме
се предвиђа да Срби буду потчињени мањинама. Наиме, ниједна
одлука покрајинске Скупштине, ако се са њом не сложи и једна је
дина мањина не важи.9) Шта је то? Демократија?
9)

Види: Коста Чавошки, Државност Војводине и могућност сецесије, Печат, бр. 32, Бео
град, 2008, стр. 8. Упор.: Зоран Милошевић, Нацрт статута Војводине – основ за дена
цификацију Срба у покрајини, у зборнику: Србија, политички и институционални иза
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Треће питање је положај вредновања мањинске проблематике
у науци. Ова иста жалба важи и за вредновање српске проблемати
ке. Наиме, Министарство науке Србије усвојило је тзв. сци листе –
листе научних часописа, а објављивање у њима носи одређен број
бодова. Ни један часопис из Србије, на пример, није био до ове,
2009. године, на тој листи. Значи, ни један професор универзитета
из Србије нема услов да предаје на докторским студијама, па при
падао он националној мањини или већини. Такође, српски језик је
маргинализован, а енглески уздигнут. То се у науци поодавно на
зива глобализацијским процесима. Неки часописи из Србије због
тих стандарда које намеће Запад већ су прешли да штампају исте
само на енглеском језику. Другим речима, часопис се штампа у Бе
ограду, а на енглеском!? Није ли то културно самоубиство? Такође
и проблем рецензије научних радова је актуел ан. Српски истражи
вачи из друштвених наука у тим тзв. међународним научним ча
сописима не могу да објаве рад о Косову и Метохији или агресији
НАТО-пакта на Србију, ако пишу са позиција српског националног
интереса. Тамаш пише: «За то постоје готово невероватни примери
где се, прво, обезвређују мањинске публикације зато што их Кине
зи и Французи не цитирају, а потом, и када се установи зла воља
оних који 'мере', ни после тако сниженог рејтинга научника из ре
дова мањина нема – не исправке, него ни извињења».10) Али исто
је тако и са српским часописима и научницима. Научне часописе,
које по новим правила које је Србији наметнуо Запад (за које, уз
гред буди речено, гласају на изборима националне мањине у Срби
ји), не цитирају не само «Кинези и Французи», већ и други, нико
више не вреднује у Србији, као и објављен рад у њему. Да ли сад
Срби то треба да поставе у контексту права националних мањина
у Европи?
Ту је и тешка оптужба упућена не само на рачун извршне
власти у Србији, већ и народа, да је Србија постала «источна де
спотија» и «ригидна држава». Ова дрска и крајње безобразна кон
статација не почива на чињеницама. Као прво, све релевантне ме
ђународне организације (волели ми њих или не) изборе у Србији
су прогласиле демократским, иако припадници српског народа
имају највише основа да се жале због ове квалификације. Наиме,
познато је да је Европска унија свим средствима подржавала про
европске политичке партије, док је оне националног предзнака
зови, Приредили: Момчило Суботић и Живојин Ђурић, Институт за политичке студије,
Београд, 2008, стр, 191 – 202.
10) Julijan Tamaš, Razlozi nezadovoljstva nacionalnih manjina u Srbiji, http://www.argus.org.
rs/index.php/masok-irjak/9-masok-irjak/93-razlozi-nezadovoljstv...
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представљала као «бег у прошлост», као «ригидне националисте»
итд. Са аспекта српског националног интереса ти избори нису би
ли ни поштени ни демократски. На истим тим изборима мањине
су гласале за проев ропске политичке партије које, потом, гуше не
само мањинска права већ и права српског народа (уводе латиницу
уместо ћирилице, снимају филмове у којима су Срби зли и прими
тивни, а Хрвати и муслимани добри и напредни, једнострано при
мењују Споразуме са Европом, што кошта становнике Србије 300
милиона евра годишње, праве сци листе научних часописа крајње
неповољне по српску науку и научнике и престају да финансирају
научне институције (у српском буџету је трошак за науку под став
ком «остало» заједно са услугама, на пример, за прање прозора на
државним зградама).
Питање учешћа политичара из редова мањина у политичкој
власти јесте важно питање и оно је решено на нивоу Аутономне
покрајине Војводине, где мањине углавном и живе. Припадници
мањима имају своје представнике у органима власти Покрајине,
али некима то очигледно није доста – желе да владају и Србијом.
Уосталом, није тачно да мањина нема у српском парламенту. Тамо
су представници Рома, Албанаца, а и других националних заједни
ца које су ту дошле као чланови неке од парламентарних странака.
Да ли у свету постоје правила да се свакој мањини, без обзира ко
лика је, обезбеди представничко место у парламенту? Ако постоје
зашто припадници српске мањине, на пример у Албанији, немају
иста та права?
На крају, да се осврнемо на став да држава Србија није при
стала да Русини буду украјинска дијаспора. Ова оптужба показу
је заправо да је српско Министарство иностраних послова знало
елементарне чињенице о Русинима и њиховој националној свести
и да није пристало на подвале Министарства иностраних послова
Украјине («Украјина има Русине и Украјинце као два вида своје
историјске дијаспоре»).
Све ово, рецимо, на крају, више говори о унијатској идеологији
академика Тамаша, него о друштвеним чињеницама, које су, узгред
речено, на страни Русије и Србије.

ЗАКЉУЧАК
Анализа положаја Русина у Србији показује да ова национална
мањима има све културне институције и установе које једна мала
национална заједница може да замисли. Ипак, део њене елите која
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је ослоњена на украјинску политичку идеју и унијатство као вер
ско опредељење стално подгрева осећаје угрожености од стране
Србије и Срба, не презајући, при том, да снажно увреди све право
славне Србе (присталице «источне деспотије», стварају «ригидну
државу» и сл.). Истовремено, у већини примера гласају за антисрп
ске и проевропске политичке партије, а и пристају да буду експо
ненти западних центара моћи (Ватикана и Брисела).
Због тога би једна другачија политика, како Србије тако и Ру
сије, могла да буде благотворна и то вишеструко: прво, да Русине,
врати у окриље Русинске етничке заједнице (што укључује и по
вратак православној вери и русофилству као културној вредности);
друго, да Србију ослободи притиска мањина, које као експоненти
Запада прихватају да буду онај реметилачки и деструктивни фак
тор у изградњи српске државе.
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Сажетак
Развој европске безбедносне и одбрамбене политике
ЕУ захтева постојање индустријске и технолошке
базе наоружања, која би европским војним снагама
обезбедила одговарајућу војну опрему и овладала тех
нологијама неопходним за очување кредибилитета
европског одбрамбеног система. Образовање европске
војне индустрије је, дакле, неопходан услов за развој
безбедносне политике ЕУ. Отуда је и сврха овог члан
ка да укаже на перспективе европске војне индустри
је, јер без одговарајућих стратешких капацитета,
ЕУ не може деловати као политичка и стратешка
сила. Анализа је најпре усмерена на процес консолида
ције националних војних индустрија држава чланица
ЕУ, као и на покушаје европеизације војне индустрије
(1). Запажа се да се процес реструктуирања одвија
споро и да је европеизација обухватила неке секторе
ове индустрије, док у неким секторима још увек ни
је започет процес приближавања националних војних
индустрија. Затим се анализирају главне тешкоће у
процесу европеизације војне индустрије, које се, пре
свега, огледају у одсуству воље држава чланица ЕУ да
превазиђу националне интересе (2). Отуда је европска
војна индустрија «заробљена» у сукобу националних
интереса и логике тржишне економије. Превага наци
оналних интереса није без последица по развој евроа
тлантске сарадње, јер је европска индустрија, овако
*
**

Научни сарадник у ИПС, Београд
Рад је настао у оквиру научног пројекта “Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и техноло
шког развоја Републике Србије.
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ослабљена, изложена притисцима и доминацији аме
ричке војне индустрије, што успорава њен развој (3).
Кључне речи: европска војна индустрија, индустриј
ска и технолошка база наоружања, реструктуирање,
евроатлантска сарадња.

1. «ЕВРОПЕИЗАЦИЈА» ВОЈНИХ ИНДУСТРИЈА ДРЖАВА
ЧЛАНИЦА ЕУ
Војна индустрија или индустрија наоружања има посебан ста
тус у односу на друге секторе индустрије. Овом индустријом до
минира држава као једини купац, и приступ технологији војних
добара представља један је од виталних елемената војне способно
сти држава. Утицај државе на војну индустрију може се остварити
на различите начине. Тако, држава може да одређује технолошки
развој, структуру и величину војне индустрије, што јој омогућава
да управља унутрашњим тржиштем и контролом извоза. После
дица ове повезаности је изолованост војне индустрије од логике
тржишне економије1). У последњих четрдесет година, војне инду
стрије европских држава су резултат њихових индивидуалних по
литика. Механизми неконкурентне регулативе, стране класичним
тржиштима – то је била тенденција у већини европских држава
(Француска, Италија, Велика Британија, Шведска, Шпанија), са
изузетком Немачке2). Ипак, није се радило о потпуној подређено
сти војне индустрије државној контроли: реципрочна зависност је
у пракси ограничавала слободу државног одлучивања, која се огле
дала у притисцима које су предузећа вршила на политичке одлу
чиоце када се радило о избору одређене опреме или произвођача3).
Деведесетих година, међутим, долази до преображаја у односу
између државе и војне индустрије. Овај сектор индустрије преста
је да има «специфичан» карактер и све више постаје део тржишне
економије и закона конкуренције. Овај феномен назван је «банали
зација војне индустрије»4), и појавио се под утицајем два фактора.
1)

2)
3)
4)

Keith Hartley, « Crise de l’industrie de l’armement et reconversion au sein de l’Union
européenne », in Roland De Penanros (dir.), Reconversion des industries d’armement : crise,
adaptation sectorielle et développement régional, Notes et Etudes documentaires n°s 502021, 1995, p. 96.
У Немачкој, влада не располаже значајним инструментима како би утицала на комер
цијалну активност предузећа.
Jean-Paul Hébert, « Armement : le choc de l’Europe », RAMSES, 1999, p. 241.
Frédérique Sachwald, « Defence Industry Restructuring : the End of an Economic Excepti
on ? », Les Notes de l’IFRI, n°15 bis, 1999, p. 9.
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Прво, ради се о технолошкој експанзији цивилног сектора, који је
као последицу имао смањење инвестиција у сектору војног истра
живања и развоја, и све веће окретање ка цивилном сектору. Друго,
смањење војних буџета држава чланица ЕУ, а посебно дела буџета
који се односи на војну опрему, доводи до повећања трошкова у
производњи оружја, и до смањења броја програма за производњу
оружја. Последице оваквог развоја биле су неповољне за предузе
ћа, јер би одсуство учешћа у неком програму присиљавало преду
зећа да напуштају војни сектор5).
Банализација војне индустрије доводи до смањења улоге држа
ве у овој области. Држава је принуђена да редефинише свој однос
са војном индустријом, и да подржи процес приватизације, будући
да смањење националног буџета више не може да буде довољно за
развој војне индустрије. Тако је војна индустрија захваћена логи
ком тржишне економије, у којој је превазиђен модел национ
 алног
предузећа «прикованог» за националну територију и условљеног
државним поруџбинама. Убудуће, ниједно предузеће које делује
искључиво на националној основи не може бити конкурентно у
Европи. Тако присуствујемо удруживању националних предузећа,
а затим, од 1998. године, и њиховом груписању на европском ни
воу. Резултат ове еволуције је смањење броја актера и развој тран
снационалних предузећа која обављају делатности како из војног
тако и из цивилног сектора.
Ипак, за разлику од САД-а, где је процес консолидације вој
не индустрије био подржан од стране владе кроз усвајање одгова
рајућих финансијских мера, учешће европских држава у процесу
консолидације војне индустрије на европском нивоу – које је би
ло неопходно због постојања предузећа из различитих држава и
различитих прописа – било је сведено на политичке мере, док су
фискалне мере за приближавање предузећа изостале. Због тога је
европска војна индустрија још увек «распарчана» у процесу тран
снационалне консолидације. Такође, њена компетитивност и снага
су смањени услед доминације америчког тржишта. Брзина проце
са консолидације војне индустрије разликује се по секторима. У
области војне аеронаутике и електронике, реструктуирање је нај
више напредовало, и довело до груписања предузећа најпре на на
ционалном, а затим и на европском нивоу. Насупрот овом сектору,
5)

Burkard Schmitt, « De la coopération à l’intégration : les industries aéronautique et de défen
se en Europe », Cahier de Chaillot, n° 40, 2000, p. 8.

- 239 -

Дејана Вукчевић

ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ

у областима копнене и поморске индустрије још увек није започет
процес транснационалне консолидације.
1.1. 1.1. Област војне аеронаутике и електронике
Сектор војне аеронаутике и електронике заузима доминантно
место у европској војној индустрији. Ради се о сектору који има
дугу традицију сарадње међу европским земљама. Наиме, 60-тих
година прошлог века, велики трошкови у производњи натерали су
европске државе да међусобно сарађују у производњи цивилних и
војних авиона. Тако је у другој половини 60- тих дошло до развоја
програма сарадње између европских држава око производње раке
та AS-30 (Немачка, Холандија, Велика Британија), француско-не
мачких ракета Хот (Hot), Милан (Milan) и Ролан (Roland), авиона
Јагуар (Jaguar) и британско-француског хеликоптера Пума (Puma),
као и програма израде авиона Торнадо (Tornado) између Францу
ске, Немачке и Велике Британије6).
Сектор војне аеронаутике и електронике је од стратешке ва
жности за европске земље, како због разлога националне безбедно
сти, тако и због економског и технолошког развоја. Реструктуира
ње овог сектора је било неопходно услед појаве нових технологија
и конкурентног окружења (САД), те је иницијатива потекла од
Француске, Немачке и Велике Британије. Међутим, овај процес
није протекао без тешкоћа, јер су британска и немачка приватизо
вана предузећа одбијала да се фузионишу са државним предузе
ћима, док су у Француској, Шпанији и Италији највећа индустриј
ска предузећа била у државном власништву. Први пројекат који се
тицао стварања заједничког предузећа EADC (European Aerospace
and Defence Company) био је неуспешан услед неслагања око ак
ционарске структуре предузећа и контроле његовог деловања7).
Други пројекат, који се односио на стварање тзв. EADS-а, показао
је да постоје озбиљне разлике међу европским државама. Наиме,
док су се преговори око стварања новог предузећа одвијали између
6)
7)

Видети Pierre De Vestel, « Les marchés et les industries de défense en Europe : l’heure des
politiques ? », Cahier de Chaillot, n° 21, 1995.
EADC је требало да буде предузеће које би окупљало шест партнера: француски Aéro
spatiale, британски BAE, немачки DASA, шпански CASA, шведски Saab и италијански
Finmeccanica. Међутим, компромис није могао да буде постигнут око питања акци
онарске структуре из више разлога. Најпре, процес приватизације није био остварен
у оквиру Aérospatiale, CASA и Finmeccanica. Затим, постојале су значајне разлике у
акционарској структури код предузећа која су већ приватизована (BAE, DASA, Saab).
Коначно, партнери су имали подељена мишљења око деловања предузећа: DASA и
Aérospatiale желеле су да пребаце акције на ново предузеће уз могућност контроле над
њим, што није било прихваћено од стране BAE и Saab-а.
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немачког предузећа DASA (DaimlerChrysler Aerospace) и британ
ских предузећа BAE и GEC, француска влада је иницирала групи
сање предузећа за производњу електронске опреме и ракета Matra
Technologie са Aérospatiale, што је довело до стварања француског
предузећа Matra Aérospatiale. Овај развој догађаја условио је по
влачење Велике Британије из преговора са Немачком, и усмера
вање на национално груписање које је довело до образовања BAE
Systems-а. Ово је, с друге стране, убрзало груписање предузећа на
европском нивоу, јер су се немачки DASA и шпански CASA (Con
strucciones Aeronauticas SA) фузионисали и образовали прво тран
снационално предузеће у Европи у овој области. Коначно, овом
предузећу се придружио и француски Matra-Aérospatiale, и на тај
начин образован је Европски конзорцијум за израду ваздухоплова,
војне и свемирске опреме EADS (European Aeronautic Defence and
Space Company).
EADS и британски BAE Systems су два главна актера у обла
сти војне и цивилне аеронаутике. За разлику од BAE Systems-а ко
ји је превасходно оријентисан на војни сектор (70% активности),
деловање EADS-а усмерено је, пре свега, на цивилни сектор (76%
активности). EADS поседује многобројне филијале: ово предузе
ће поседује 80% капитала Ербаса (Airbus), који је један од најзна
чајнијих светских произвођача цивилних авиона. Ербас је задужен
за развој путничких авиона А380, А 330. У војној области, Ербас
има водећу улогу у развоју новог европског транспортног авиона
А400М. EADS поседује и 100% капитала Еурокоптера (Eurocopter),
светског произвођача хеликоптера који заузима прво место на тр
жишту цивилних и војних хеликоптера у Европи. У области ракет
ног наоружања, EADS, BAE Systems и Финмеханика (Finmeccanica)
су 2001. године образовали предузеће MBDA (Matra Bae Dynamics
Alenia), које се налази на другом месту у свету по производњи ра
кета, одмах иза америчког предузећа Рајтеон (Raytheon)8). У обла
сти свемирске опреме, EADS поседује 100% капитала предузећа
Астријум (Astrium), првог у Европи и трећег у свету по производ
њи свемирске опреме. Ово предузеће има водећу улогу у развоју
новог европског програма за сателитску навигацију Галилео (Ga
lileo).

8)

BAE Systems и EADS имају 37,5% капитала овог предузећа, а Финмеханика 25%.
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Војне и цивилне активности EADS-а су неусклађене, јер се ово
предузеће превасходно ослања на активности Ербаса, које пред
стављају две трећине активности овог конзорцијума, док се у вој
ном сектору EADS налази тек на осмом месту у свету, иза BAE
Systems-а и француског Талеса (Thales). Ипак, конзорцијум насто
ји да смањи удео Ербаса на 50% до 2020. године, јачањем послова
ња у области наоружања и војне и свемирске опреме, утолико пре
што је Ербас у 2007. години имао близу 900 милиона еура губитка,
у односу на близу 600 милиона у 2006. години.
EADS представља предузеће које има сложену структуру, јер
је 34% капитала овог предузећа на берзи (Париз, Франкфурт, Ма
дрид), док је 60% капитала у власништву холдинга који држе не
мачки и француски акционари у једнакој пропорцији. Немачки део
од 30% држи предузеће DASA, док је 30% акција у власништву
француске државе. Такође, шпанска влада поседује 5,5% акци
ја преко предузећа које је у њеном власништву. Ова комплексна
структура показује да је тешко образовати транснационалну групу
од предузећа која су од стратешке важности за државе. Најпре, ра
ди се о трансферу технологије, као и питању извоза. Затим, ускла
ђеност оперативних потреба је неопходна за реализацију војних
програма у којима EADS учествује. Тако нпр. постоје тешкоће у
реализацији програма европског транспортног авиона A-400M,
јер је Ербас одбио да из својих фондова финансира програм, те је
његова будућност условљена бројем наручених авиона. Због очу
вања националног утицаја у управљању предузећем, уведена је
комплексна дуална структура управљања која је укључивала два
седишта (у Француској и Немачкој) и два извршна директора. Ова
двојна, немачко-француска управљачка структура је, према неки
ма, главни узрок проблема са којима се суочава Ербас, те је у току
2007. године и укинуто двојно управљање.
За разлику од EADS-а, британски BAE Systems, који је настао
фузијом два национална предузећа - GEC Marconi-ја (GEC Marconi
Electronic Systems) и BAе-а (British Aerospace) - представља при
мер визије развоја европске војне индустрије засноване на групи
сању националних предузећа и стицању страних предузећа. BAE
Systems је лидер британске војне индустрије, и има значајну улогу
у трансатлантској сарадњи. Ово предузеће је на четвртом месту у
свету по производњи авиона и на трећем по производњи свемир
ске опреме. Француски Талес представља трећег значајног актера
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у области европске војне аеронаутике и електронике, и налази се
на седмом месту у свету у области војне индустрије.
1.2. 1.2 Копнена и поморска индустрија
У секторима копнене и поморске индустрије реструктуирање
се одвија знатно спорије него у сектору војне аеронаутике и елек
тронике. Уочљива је и разлика између ова два сектора: док је у
поморској индустрији започет процес консолидације, копнена ин
дустрија је на маргини овог процеса.
Копнена индустрија западноевропских држава је под утица
јем два значајна фактора након хладног рата. Прво, ради се о пот
писивању Споразума о конвенционалним снагама између НАТО-а
и Варшавског пакта 19. новембра 1990. године, који је ступио на
снагу 17. јула 1992. године, и према којем су се државе потписнице
споразумеле да у значајној мери смање копнену и ваздушну војну
опрему на европском континенту. Друго, на копнену индустрију
утицао је и процес реструктуирања војних снага. Европске модер
не војне снаге су трансформисане у мање, мобилније снаге, опре
мљене лаким наоружањем, са циљем деловања изван националне
територије. Ова реорганизација војних снага значила је не само
смањење војне опреме већ и измену врсте опреме у односу на ону
која је коришћена током хладног рата. Управљање кризама подра
зумева стратешки транспорт, опрему за контролу и комуникаци
ју, хеликоптере, и ограничени број система артиљерије и тенкова.
Ове измене поставиле су нове изазове пред копнену индустрију,
приморавајући је да рационализује своју производњу, уз увођење
нових технологија.
За разлику од сектора аеронаутике и електронике, сектор коп
нене индустрије је у потпуности окренут ка војној производњи.
Уз изузетак неколико предузећа која су се оријентисала, након
хладног рата, на производњу цивилних и војних производа, већи
на компанија у овој области остала је везана искључиво за војну
производњу9). Услед смањења војних буџета које је праћено и сма
њењем националних поруџбина, копнена индустрија «пати» од ви
шка производње и самим тим и понуде10). Такође, док неке гране
9)

Примера ради, немачка компанија Krupp Gmbh, као и шведска компанија AB су се
оријентисале на цивилно-војну производњу - Jan Joel Andersson, « Cold War dinosaurs
or hi-tech arms providers ? The West European land armamanets industry at the turn of the
millenuim », Occasional Paper, n° 23, 2001, p. 8.
10) Hélène Masson, La consolidation des industries de défense en Europe. Et après ? Note de la
Fondation Robert Schuman, Paris, 2003, p. 20.
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индустрије као што су производња хеликоптера, летилица, ракета,
остају активне у производњи, неке «традиционалне» гране ове ин
дустрије, као што су производња артиљерије, оклопних возила и
муниције показују значајан пад у производњи.
Упркос чињеници да копнену индустрију одликује мно
штво произвођача, последњих година започет је процес груписа
ња предузећа на националном нивоу, који има за циљ да изгради
конкурентну и јаку индустрију, која је способна да влада новим
технологијама. Ово груписање је најпре реализовано у немачкој
и британској копненој индустрији. У Немачкој, реструктуирање је
довело до образовања три велика предузећа: Rheinmetall De Tec,
Krauss Maffei Wegmann (KWM) и Diehl11), који су затим започели
сарадњу са британским, скандинавским и швајцарским копненим
индустријама. У Великој Британији, три велика предузећа настала
су након реструктуирања копнене индустрије: Alvis, GKN и Vickers.
Предузеће Alvis је главни произвођач лаких оклопних возила.
За разлику од Немачке, Велике Британије, па и других европ
ских држава12), реструктуирање копнене индустрије у Француској
се одвијало споро и не без тешкоћа. Поред GIAT Industries (Gro
upement Industriel des Armements Terrestres), главног произвођача
целокупне опреме за копнену индустрију, постоје и две компаније
за производњу оклопних возила, а то су Panhard и Renault Trucks13).
Ипак, упркос значајној улози GIAT-а у копненој индустрији, овај
гигант остао је на маргини и није успео да се групише са европ
ским партнерима, пре свега због финансијске ситуације и статуса
државног предузећа14).
Предузеће Krauss-Maffei Wegmann делује у области оклопних возила, и познати су
по производњи Леопарда. Diehl производи муницију средњег и великог калибра, док
Rheinmetall DeTec производи муницију, системе наоружања - Frédéric Fosse, Roger He
iligenstein, « L’industrie européenne des armements terrestres, panorama et perspectives »,
L’Armement, n° 78, 2002, pp. 47-48.
12) У Италији, целокупна производња је у рукама два предузећа: Otobreda (група Finme
canica) и Iveco (група Fiat), док је у Шпанији главни произвођач у копненој индустрији
предузеће Santa Barbara Sistemas.
13) Предузеће Panhard је филијала групе PSA Peugeot Citroën, и његова активност веза
на је за производњу лаких и средњих оклопних возила гусеничара. Предузећа Renault
Véhicules Industriels и Volvo су се груписале 2001. године и образовале Renault Trucks
- Yves Fromion, Jean Diebold, Rapport d’infirmation déposé par la Commission de la défen
se nationale et des forces armées sur la situation de GIAT Industries, Assemblée nationale
française, 2002, p. 52.
14) Оваква ситуација често је доводила до одлука које су биле лишене економске и ин
дустријске логике. Нпр. пропали су преговори са британском компанијом Vickers око
образовања предузећа које би се бавило производњом тешких оклопних возила.
11)
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Предузећа у области копнене индустрије нису успела да се
групишу на европском нивоу. Више разлога је у основи овакве си
туац
 ије. Прво, ради се о индустрији са дугом традицијом, у којој
је држава присутна на различите начине, што отежава транснаци
онализацију ових предузећа. Друго, реструктуирање копнене ин
дустрије мора бити праћено заједничким програмима и усклађива
њем потреба европских држава, што до сада није био случај будући
да се ради о разједињеној индустрији15). Последице нехомогености
ове индустрије су вишеструке: обим производње је ограничен, а
извори за развој нових технологија недовољни, што чини преду
зећа држава чланица ЕУ неконкурентним у односу на америчка
предузећа. Ипак, у последње време назиру се почеци консолидаци
је европске копнене индустрије са образовањем заједничких пред
узећа, тзв. joint-venture. Тако су се Rheinmetall, Kraus Maffei и Alvis
удружили и образовали предузеће ARTEC за производњу оклоп
них возила за транспорт трупа (MRAV/GTK). У почетку се радило
о трипартитном програму између Француске, Немачке и Велике
Британије, али се Француска на крају повукла из овог пројекта16).
Као и у копненој индустрији, и у поморској индустрији запо
чет је процес консолидације предузећа на националном нивоу. У
Великој Британији, главни актер у поморској индустрији је BAE
Systems, који заузима централно место у области борбених система
у Европи. У његовом власништву је 49% STN Atlas-а, немачког ли
дера у области производње војних подморница, а део је и joint-ven
ture-а AMS, заједно са италијанском Аленијом (Alenia). Немачка
поморска индустрија је веома развијена у области конвенционалих
подморница. Примера ради, HDW (Howaldtswerke Deutsche Werft
AG), који се фузионисао са шведским Kockums Naval Systems,
светски је лидер у области подморница. Други значајан актер у не
мачкој поморској индустрији је TKW (Thyssen-Krupp Weften). Ова
два лидера су се фузионисала 2004. године, и образовалa TKMS
(ThyssenKrupp Marine Systems). Овом фузијом, Немачка је заврши
ла процес консолидације своје поморске војне индустрије. У Ита
лији и Шпанији, главна предузећа су Fincantieri и Izar, док је у
Француској главни актер у поморској војној индустрији DCN (Di
15) Burkard Schmitt, « L’armement terrestre doit s’organiser », La Tribune, le 14 juin 2004.
16) Andrew James, « L’évolution de la coopération franco-britannique en matière d’armement :
du Jaguar au future porte-avions », in Jean-Paul Hébert, Jean Hamiot (dir.), Histoire de la
coopération européenne dans l’armement, CNRS Editions, Paris, 2004, p. 106.
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rection des constructions navales)17), чији је статус специфичан, јер
се ради о једином поморском конструктору у Европи који је под
надлежношћу државе. Овај гигант је развио партнерства како на
територији Француске (Thales, Chantiers de l’Atlantique, Technicato
me), тако и у Европи (са Izar-ом у области подморница, са Fincan
tieri-јем у оквиру програма Horizon). Осим DCN-а, други значајан
актер у француској поморској индустрији је произвођач електрон
ске опреме Thales, који је међу светским лидерима у области со
нарних система. У току 2002. године, DCN и Thales образовали су
предузеће Armaris задужено за програме у области ратних бродова
и поморских борбених система.
Последњих година, запажен је одређени помак у развоју европ
ске поморске индустрије, са развојем заједничких подухвата и ком
панија у одређеној грани индустрије, или везаних за посебне про
јекте или производе. Примера ради, Finmeccanica и BAE Systems
образовали су предузеће AMS у области борбених система и опре
ме, док су Француска и Италија образовале конзорцијум за реали
зацију фрегата Horizon. Такође, DCN, Izar, HDW и Fincantieri са
рађују у обасти конвенционалних подморница. Више програма је
започето између европских држава у области поморске индустри
је. Осим поменутог програма Horizon, Шпанија, Велика Британи
ја и Холандија су развиле програм фрегате TFC (Trilateral Frigate
Cooperation). Међутим, упркос овим пројектима, европска помор
ска индустрија остаје разједињена. Било је покушаја да се оформи
европски лидер у поморској индустрији, који би био попут EADS-а
у области аеронаутике и електронике. Предвиђено је да Француска
и Немачка буду носиоц
 и овог пројекта, тако што ће, с једне стране,
француски DCN и Thales оформити заједничко предузеће, док ће,
са друге стране, немачки Thyssen Krupp и HDW бити фузионисани.
Ипак, овај предлог је остављен по страни, и предност је дата кон
солидацији националних актера, делимично и због тешкоћа које би
пратиле образовање европског предузећа у области поморске вој
не индустрије. Наиме, национални актери још увек нису спремни
да се фузионишу на европском нивоу. Напротив, европске државе
су веома везане за сопствене индустријске капацитете у поморској
индустрији. Већина европских влада пре свега купује домаће про
изводе, јер поморски сектор има изражени национални карактер.
Основни изазов је, дакле, да се пружи предност заједничким вој
17)

Benjamin Gallezot, « Panorama de l’industrie navale militaire européenne », L’Armement,
n° 79, 2002, pp. 35-37.
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ним програмима који би омогућили приближавање европских по
морских индустрија.

2. ТЕШКОЋЕ У РАЗВОЈУ ЕВРОПСКЕ 
ВОЈНЕ ИНДУСТРИЈЕ
Конкурентност једне војне индустрије у великој мери усло
вљена је истраживачким пројектима који омогућавају овладавање
савременим технологијама и њихову примену. Овај сектор је углав
ном финансиран од стране држава које компанијама одобравају
кредите. У европским државама, за разлику од САД-а, присуству
јемо смањењу инвестиција у области истраживања и развоја. При
оритет је дат побољшању војних капацитета на кратак и средњи
рок, имајући у виду значајне недостатке у пројекцији европских
војних снага и области команде и контроле. Ова тенденција била је
праћена повећаном производњом опреме науштрб средстава нео
пходних за улагање у истраживање и развој. Смањење средстава
за истраживање и развој у војној сфери доводе, с једне стране, до
смањења способности интегрисања технолошке иновације у опре
му, и, с друге стране, до асиметрије у преговорима на тржишту на
оружања у корист предузећа које све више овладавају савременим
технологијама18).
Технолошка аутономија ЕУ је неопходан услов за развој
једне конкурентне европске војне индустријске и технолошке базе.
У том смислу, неопходна је сарадња европских држава у области
истраживања и технологије, посебно имајући у виду национал
на буџетска ограничења. То посебно важи за програме у области
војне аеронаутике, која је од одлучујућег значаја за стратешку и
тактичку мобилност војних снага. Међутим, присуствујемо дупли
рању националних програма у области борбених авиона. Европ
ске државе поседују три борбена авиона: Грипен (Gripen), Рафал
(Rafale) и Еурофајтер (Eurofighter). Док су Грипен и Рафал про
стекли из националних програма (Шведска и Француска), Еуро
фајтер је резултат сарадње између Велике Британије, Немачке,
Италије и Шпаније. Истовремени развој три програма борбених
авиона19) указује на вољу држава произвођача да подрже, пре свега,
националне капацитете за прозводњу и улагања у истраживање и
18)

Renaud Bellais, « Le rôle croissant du secteur privé dans la R&D de défense : une mutation
appropriée ? », Arès, vol. XXI, n° 53, 2004, p. 41.
19) Програми за производњу авиона Еурофајтер и Рафал лансирани су 1985. године, док
је програм за производњу авиона Грипен започет 1980. године.
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развој. Дуплирање програма у овој области доводи до конкурен
ције између војних индустрија држава чланица ЕУ уместо њихо
ве сарадње и заједничких улагања. Услед великих финансијских
улагања, државе су принуђене да производе мали број борбених
авиона. Примера ради, програм Еурофајтер предвиђа производњу
620 авиона, програм Рафал 294 авиона између 2014. и 2020. годи
не, док је шведска влада предвидела 203 авиона Грипен до 2007.
године. Дуплирање програма постоји и у области производње хе
ликоптера, тенкова, ракета, ратних бродова, безпилотних летилица
и борбених беспилотних летилица. Дакле, сарадња је ограничена
на очување националног индустријског капацитета и спречавање
извоза технолошких иновација. Такође, национални мотиви за уче
ствовање у неком мултинационалном програму су различити, док
буџестка ограничења често приморавају државе да модификују
своје првобитне позиције у оквиру неког програма. Ово није без
последица по финансирање заједничких програма, посебно када
је у питању програм европског транспортног авиона A400M. Овај
програм представља значајан корак у развоју безбедносне поли
тике ЕУ, а посебно је оригиналан на пољу финансирања. Наиме,
метода која је усвојена за финансирање овог програма је инова
тивна на више начина. Прво, ради се о настојању да се рациона
лизује коначна цена авиона, како би се избегла подела програма
на фазе изводљивости, развоја и производње. Друго, финансирање
овог авиона одбацује праксу наметања Ербасу свих финансијских
трошкова везаних за самофинансирање развоја авиона. Наиме, др
жаве учеснице су обавезне да закључе између себе уговор, који
ће јасно утврдити фиксне трошкове и трошкове пропорционалне
броју наручених авиона20). Међутим, финансирање овог пројекта
није без тешкоћа. Тако је 2001. године италијанска влада најавила
повлачење из овог програма, иако се обавезала да ће у наредних
двадесет година финансирати 212 авиона по цени од 80 милион
а
еура. Ова ситуац
 ија погодовала је САД-у, које су одмах предло
жиле европским земљама куповину њихових транспортних авиона
C-130J, што је италијанска влада и прихватила.
У оквиру програма Еурофајтер, примењен је принцип терито
ријалног финансирања, који предвиђа да државе учеснице плаћају
активности које се обављају на њиховој територији. Међутим, про
20)

Jean Joana, Andy Smith, « Du coup le franco-allemand à une nouvelle Entente cordiale : la
France dans le programme A400M », in Frédéric Charillon (dir.), « L’européanisation de la
défense », Les Champs de Mars, n° 16, 2005, p. 141.
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грам је у великом заостатку. Примера ради, израда авиона предви
ђена за 1998. годину остварена је тек 2003. године. У поређењу са
националним програмима, периоди израде неких делова Еурофај
тера су знатно дуготрајнији21). Сектор производње ракета такође
је пример сарадње европских држава који познаје многе тешкоће.
Овај сектор постаје све више значајан, нарочито у времену савре
мених метода војног деловања. Примера ради, сарадња у оквиру
програма ASRAAM (Advanced Short-Range Air-to-Air Missile) раке
те кратког домета «ваздух-ваздух», која је започета крајем 70-тих
година прошлог века између Немачке и Велике Британије, суоче
на је са тешкоћама око усклађености са националним потребама и
конфигурацијом система наоружања, што је навело Немачку да се
90-тих година повуче из овог програма22).

3. ИЗАЗОВИ ЕВРОАТЛАНТСКЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ
НАОРУЖАЊА
Сарадња између Европе и САД-а у области наоружања да
тира још од краја Другог светског рата, када су САД снабдевале
европске савезнике војном опремом ради ефикасне заштите од со
вјетске претње. Истовремено, америчка војна помоћ омогућила је
европским земљама да развију сопствене капацитете за цивилну
и војну производњу. Постепено, америчка испорука војне опреме
у европске земље прерасла је у сарадњу, која се састојала у про
изводњи, од стране европских земаља, војне опреме по америчкој
лиценци23). Америчка помоћ обухватала је трансфер технологије
и финансијску помоћ како би се европским државама омогућило
да повећају своје капацитете у производњи војног материјала. У
исто време, САД су одбијале да извезу најмодернију технологију
за производњу опреме, која је била резервисана искључиво за аме
ричко тржиште. Са завршетком хладног рата, однос између европ
ске и америчке војне индустрије знатно је измењен. Два су фактора
у основи ове нове ситуац
 ије. С једне стране, нестало је совјетске
претње која је била основни фактор обједињености у оквиру Се
21)

Keith Hartley, « Eurofighter : évaluation économique et avenir de la coopération », in JeanPaul Hébert, Jean Hamiot (dir.), Histoire de la coopération dans l’armement, CNRS Editi
ons, Paris, 2004, p. 157.
22) Alain De Neve, « Le marché européen des missiles guidés de précision : dynamiques, ato
uts et limites d’une compétition intra-sectorielle », Les Cahiers du RMES, n° 1, 2004, http://
www.rmes.be.
23) На пример, авион F-104 и ракета Hawk.
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верноатлантске алијансе. С друге стране, присуствујемо смањењу
кредита за војну опрему са обе стране Атлантика.
Европска индустрија наоружања која, као што је горе наведе
но, није још увек структуирана и обједињена, у великој мери до
приноси разједињености држава чланица ЕУ. Отуда је неопходно
да европске државе буду уједињене у сарадњи са САД-ом, наро
чито због тога што САД, увођењем разних мера, контрола и не
једнаког третмана, доприносе европској подељености на тржишту
наоружања.
За разлику од САД-а које су успеле да продру на европско тр
жиште највише захваљујући технолошкој предности, европске
државе имају ограничен приступ америчком тржишту. Основну
препреку представља заштита америчког тржишта од стране др
жаве, која се огледа у комплексној законској регулативи која оте
жава приступ страним компанијама на америчко тржиште. Ипак,
неке европске компаније успеле су продру на америчко тржиште.
То се, пре свега, односи на BAe Systems, за који се може рећи да
има привилегован положај, јер представља један од шест главних
клијената Пентагона24). Захваљујући фузији са GEC Marconi-јем,
BAe Systems је наследио Tracor, електронску компанију са више
од десет хиљада запослених, што представља значајно освајање
америчког тржишта. Такође, BAe Systems је купио Lockheed Martin
Control Systems, филијалу Локид Мартина (Lockheed Martin), која
производи контролне инсталације за Боинг C-17, као и Lockheed
Martin’s Aerospace Electronics Business, који снабдева елементе за
авион Ф-22. Што се тиче EADS-а, он је развио стратегију партнер
ства са великим америчким предузећима, те је потписао уговоре о
заједничкој производњи са Локид Мартином, Нортроп Груманом
(Northrop Grumman) и Боингом.
Упркос чињеници да је европска војна индустрија суочена са
америчком конкуренцијом, европска понуда је разједињена, што
олакшава америчку куповину европских фирми, посебно у обла
стима у којима европска индустрија није довољно развијена, као
што је случај са копненом индустријом. Примера ради, Џенерал
Дајнамикс (General Dynamics) постао је власник шпанске Santa
Barbarе25), док је Нортроп Груман преузео контролу над францу
Hélène Masson, La consolidation des industries de défense en Europe. Et après? Note de la
Fondation Robert Schuman, Paris, 2003, p. 39.
25) Ова куповина је била посебно забрињавајућа за Немачку, која је Santa Barbari поверила
производњу тенка Леопард, те је постојала могућност од приступа САД-а немачкој тех
24)
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ским произвођачем опреме MDPA (Mines de Potasse d’Alsace). У
области борбених авиона, застој у консолидацији овог сектора при
морао је европске државе да делују неусклађено према америчким
предузећима. Ова ситуација није без значаја по развој безбедно
сне димензије ЕУ, имајући у виду чињеницу да су борбени авиони
кључни елеменат за очување европских независних капацитета, и
да представљају политички и технолошки изазов, који ће утицати
на аутономију европске безбедносне и одбрамбене политике и на
конкурентност европске у односу на америчку индустрију. Отуда
развој америчког авиона JSF/F-35 отежава консолидацију сектора
европских борбених авиона, јер условљава инвестирање европ
ских држава у овај подухват, и самим тим умањује финансирање
европских програма. Наиме, државе чланице НАТО-а које улажу
у програм за изградњу авиона JSF/F-35, не доприносе финансиј
ски у једнакој мери у програм будућег европског борбеног авиона
који ће заменити националне. Примера ради, Велика Британија и
Италија суочавају се са тешкоћама у реализацији програма Еуро
фајтер који се огледа у повећању цене авиона, што је довело до
става да би цена америчког авиона JSF/F-35 била повољнија од
европског. Такође, амерички авион ће користити модернију техно
логију у односу на Еурофајтер и Рафал. Тако се осам држава од
којих пет европских (Велика Британија, Канада, Данска, Холанди
ја, Норвешка, Италија, Турска, Аустралија), придружило програму
производње авиона JSF/F-35. Учешће Велике Британије и Италије
у овом програму има несагледиве последице за развој авиона Еуро
фајтер. Наиме, програм Еурофајтер започет је 80-тих година, и
авион је замишљен за мисије «ваздух-ваздух» у случају агресије
широких размера у западној Европи. У том смислу, авион нема
вишенаменску функцију, јер не може бити коришћен у мисијама
«ваздух-земља». Будући развој овог програма у циљу израде више
наменског авиона доведен је у питање јер авион F-35 представља
борбени авион за напад на земљу који је истовремено предвиђен
и за борбу у ваздуху, што умањује заинтересованост британске
и италијанске владе да инвестирају у развој будућих капацитета
Еурофајтера за мисије «ваздух-земља»26).
нологији. Коначно, General Dynamics и Krauss Maffei постигли су договор о заштити
технологије при производњи тенкова Леопард.
26) Jean-Paul Hébert, « Sécurité humaine et nouvelle course aux armements », Cahiers de
l’Espace Europe, n° 18, 2003, p. 22.
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Индустријска евроатлантска сарадња само у једном правцу
имаће значајне последице по европске земље. Решење које пред
лажу САД – да се смањи «технолошки јаз» куповином америчке
опреме (пракса која је спровођена 60-тих година прошлог века) – не
може бити прихваћена уколико чланице ЕУ желе да остваре ауто
номију у војним операцијама и да реализују европску безбедносну
политику. Будућност евроатлантских односа у области наоружања
обележиће настојање САД-а да задрже доминантан положај у од
носу на европске земље, које, са своје стране, треба да фаворизују
међусобну сарадњу и производе у односу на америчке пројекте и
производе. Међутим, због разједињених тржишта у области про
изводње војне опреме, европске државе су суочене са дуплирањем
програма и пројеката и великим финансијским издацима. С друге
стране, САД издвајају значајна финансијска средства у изградњу и
очување своје индустријске базе наоружања, и поседују војне ка
пацитете, те немају потребу, као европске државе, за сарадњом у
области наоружања или увозом оружја. У том смислу, једина по
годност од евроатлантске сарадње у области наоружања била би, за
САД, очување кохезије у оквиру Северноатлантске алијансе. Ипак,
овај разлог није довољно јак да би се «подигле» све бирократске
и политичке баријере које онемогућавају приступ америчком тр
жишту. Чињеница је да САД могу да обављају и најзахтевније вој
не операције без подршке и доприноса европских савезника, што
умањује потребу за интензивнијом сарадњом са европским држа
вама у области наоружања. Отуда поједини аутори сматрају да ће
евроатлантски однос убудуће почивати на конкуренцији, а не на
сарадњи. Тако постоје мишљења да је конкуренција између САД и
европских земаља главних извозница оружја (Француска, Велика
Британија, Немачка, Италија) израз нове трке у наоружању којој
присуствујемо након хладног рата. Овај нови изазов, потпуно дру
гачији од трке у наоружању која је постојала у току хладног рата,
одликује одсуство ризика од војног сучељавања, и почива на успо
стављању хегемоније помоћу технолошке предности, а не акуму
лације наоружања. Отуда савремена трка у наоружању представља
заправо покушај да се обезбеди доминантна позиција у снабдева
њу оружја савезницима и «пријатељским» државама�. Питање које
се поставља је да ли је уопште могуће изградити једну јаку и кон
курентну европску индустрију наоружања која би се превасходно
ослањала на евроатлантску сарадњу, посебно имајући у виду да
САД дају предност билатералној сарадњи са европским државама,
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и директно преговарају са тим земљама о куповини опреме и тех
нологије, као и о инвестирању у одређене програме. Између две
опције које су представљене Европској унији – повећање нацио
налних војних буџета, или прихватање «подређености» у односу
на америчку војну премоћ у области евроатлантске сарадње – др
жаве чланице ЕУ треба да изаберу трећи пут, а то је да изграде јед
ну кохерентну и индустријски јаку Европу насупрот САД-у. Иако
би ово могло да доведе до образовања тзв. «Европе-тврђаве», то је
неопходно за развој једне заиста европске индустрије наоружања,
која би била кључни елеменат стратешке аутономије ЕУ. Кључну
улогу у том процесу имаће воља држава чланица ЕУ да превази
ђу националне интересе у корист економске ефикасности и закона
тржишне економије. Заједничка сарадња и планирање, хармониза
ција потреба држава чланица ЕУ, од пресудног су значаја за развој
европске војне индустрије.
РЕЗИМЕ
Европско тржиште наоружања претпоставља ра
ционализацију понуде (европска вoјна индустрија) и
потражње (хармонизација војних потреба, координа
ција набавке опреме, хармонизација политика држа
ва чланица ЕУ). Међутим, ЕУ «пати» од недостатка
хармонизације како у погледу потреба, тако и у погле
ду развоја европске војне индустрије. Иако су запаже
ни први кораци у развоју европске војне индустрије,
процес реструктуирања у овој области почива, пре
свега, на економским захтевима тржишта, а не на
деловању држава чланица. Политичка логика је дуго
времена сукобљена са економском логиком, јер војне
индустрије одликују тесне везе са државом. Тенденци
ја држава да дају предност националним интересима
није без последица по европску војну индустрију, која је
остала разједињена. Иако је «банализација» европске
војне индустрије након хладног рата довела до проце
са реструктуирања ове индустрије под утицајем еко
номских фактора, овај процес је недовршен и одвија
се споро. У области војне аеронаутике и електронике
запажају се зачеци европеизације војне индустрије, са
стварањем европских предузећа за производњу војне
опреме, док је у копненој и поморској индустрији овај
процес изостао, услед одсуства воље држава чланица
да предност дају економској ефикасности над нацио
налним интересима. А европска војна индустрија не
може бити развијена уколико се не изврше значајне
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реформе, и сарадња и фузионисање предузећа у оквиру
заједничке сарадње и планирања.
Un marché européen de l’armement suppose une rationalisa
tion de l’offre (industrie européenne de l’armement) et de la deman
de (harmonisation des besoins militaires, coordination des acquisitions
de matériels, harmonisation des politiques des pays membres d l’UE).
Néanmoins, l’Union européenne souffre d’un manque de concertation
et de harmonisation, tant en ce qui concerne les besoins que le déve
loppement d’une industrie de défense européenne. En dépit du fait que
l’Europe de la défense connaît ses premiers pas dans le domaine de
l’industrie d’armement, le mouvement de restructuration et de concen
tration industrielle en Europe repose plus sur des considérations écono
miques de marché que sur une volonté dictée par les Etats membres. La
logique politique s’est longtemps confrontée à la logique économique,
car les industries d’armement ont été avant tout caractérisées par de
fortes spécific ités nationales et un lien étroit avec l’Etat. La tendance
des Etats à privilégier leurs intérêts nationaux n’est pas sans conséqu
ence pour l’industrie de défense européenne, qui reste dispersée et frag
mentée. Même si la « banalisation » de l’industrie européenne de l’ar
mement a conduit au processus de sa restructuration sous influence des
facteurs économiques, ce processus reste inachevé et se déroule lente
ment. Dans le domaine de l’aéronautique et électronique militaires, on
aperçoit les débuts du processus d’européanisation, avec la création des
entreprises européennes chargées de production des équipements mili
air es, ce qui n’est pas le cas avec les domaines de l’industrie terrestre et
maritime, à cause de l’absence de volonté des pays membres de donner
la priorité à l’effic acité économique et non aux intérêts nationaux. Et
l’industrie européenne de défense ne pourra subsister que si des réfor
mes importantes sont introduites, et des fusions réalisées dans le cadre
d’une coopération et d’une planification européennes.
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LES PERSPECTIVES D’UNE INDUSTRIE
EUROPÉENNE DE L’ARMEMENT
RESUME
Le développement de la politique européenne de sécurité
et de défense de l’UE nécessite la construction d’une ba
se industrielle et technologique de défense forte qui se
rait capable de fournir aux forces armées européennes
les matériels et de maîtriser les technologies essentielles
au maintien de la crédibilité du système de défense euro
péen. La création d’une industrie européenne de l’arme
ment est une condition nécessaire pour le développement
de la politique européenne de sécurité et de défense de
l’Union européenne. C’est à cet effet que cet article tend
à présenter les perspectives d’une industrie européenne
d’armement, cas sans moyens et capacités stratégiques,
UE ne pourrait pas agir en tant qu’un acteur international
crédible. L’analyse prendra en considération le proces
sus de consolidation des industries nationales de l’arme
ment des pays membres de l’UE, ainsi que les tentatives
d’européanisation de l’industrie de l’armement (1). On
pourrait apercevoir que la consolidation s’effectue lente
ment, et que le processus d’européanisation a commencé
à se réaliser dans le secteur de l’aéronautique et électro
nique, tandis que les autres secteurs connaissent l’absence
d’un rapprochement des industries nationales de l’arme
ment. Ensuite, on analyse les difficultés dans le processus
d’européanisation de l’industrie de l’armement, qui repo
se sur l’absence de la volonté des pays membres de l’UE
de dépasser les intérêts nationaux (2). Ainsi, l’industrie re
ste prisonnière du conflit entre les intérêts nationaux et la
logique de l’économie du marché. La prépondérance des
intérêts nationaux n’est pas sans conséquence pour la co
opération euroatlantique, parce que l’industrie européen
ne dispersée est exposée aux pressions et à la domination
de l’industrie américaine de l’armement, ce qui rend son
développement moins rapide (3).
Mots-clefs: politique européenne de l’armement, base
industrielle et technologique de l’armement, restructura
tion, coopération euro-atlantique.

Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције .....
.......... 2009. године.
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Dеjana Vukcevic
THE PERSPECTIVES OF EUROPEAN MILITARY INDUSTRY
Summary
Development of European security and defense politics in
the European Union demands for the existence of arma
ment industrial and technological bases that could pro
vide appropriate military supplies and technologies that
are necessary for preservation of credibility of European
defense system. In other words, one necessary precondi
tion for development of security politics of the EU is edu
cation regarding European military industry. Therefore
the objective of this text is to underline the perspectives or
European military industry, as without appropriate stra
tegic capacity the EU might not be capable of acting as a
political and strategic power. In the text firstly the analysis
refers to the process of consolidation of the EU member
states’ national military industries and to the attempts in
Europezation of the military industry. (1) It is becoming
evident that the process of restructuring has been slow and
that so far the Europezation has encompassed certain sec
tors in this industry, while in some sectors the process of
conjunction of national military industries has not started
yet. Then there are analyzed main obstacles in the pro
cess of Europezation of the military industry, that are be
ing reflected, first of all, in the absence of good will of the
EU member states to overcome their national interests (2).
Hence the European military industry has become “im
prisoned” in the clash of national interests and the logic of
market economy. Preponderance of national interests has
left consequences for development of the Euro-Atlantic
cooperation, because the European industry, having been
weakened to this extent, has become exposed to the pres
sures and domination of American military industry and
this outcome is making her development even slower. (3)
Key Words: European military industry, armament indus
trial and technological base, restructuring, Euro-Atlantic
cooperation
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Сажетак
Аутор доказује тезу да је политичка контрола про
цеса приватизације имала одлучујућу улогу у њеним
резултатима: неефикасној домаћој привреди, слабом
домаћем капиталу, деиндустријализацији, регионал
ним неједнакостима, незапослености. Осиромаше
ње је погодило већину становишта, а отпуштања у
страним компанијама од почетка 2009. године због
светске економске кризе. У Србији се ствара концен
трисан социјални покрет против неолибералног ка
питализма. То је нов облик друштвеног и економског
реаговања на политичке сукобе који су генералисани
отуђивањем имовине предузећа од стране политичких
странака, посебно у мањим градовима у Србији. Раз
вој овог процеса у садашњој етапи (септембар 2009)
је непредвидив.
Кључне речи: политички сукоб, економски и друштве
ни сукоб, социјални покрет, неолиберални капитали
зам, деиндустријализација, сиромаштво.

*
**
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Рад је настао у оквиру научног пројекта “Друштвене и политичке претпоставке изград
ње демократских институција у Србији (149057 Д), који се реализује у оквиру Инсти
тута за политичке студије у Београду, а финансира Министарство за науку и техноло
шког развоја Републике Србије.
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1. ПРИВАТИЗАЦИЈА КАО ДРУШТВЕНИ УЗРОК 
ПОЛИТИЧКИХ СУКОБА
Осам година од почетка приватизације су довољне за сагледа
вање економских, друштвених и политичких последица овог про
цеса. Да је транзиција доиста јединствени историјски процес, раз
умели су сви озбиљни истраживачи који су пратили овај процес у
других 26 земаља, па су и резултати у Србији неуједначени, како
на привредном плану, тако и плану развоја институција, законодав
ства и демократије. Процес приватизације имао је своје идеолошко
оправдање у демократској суштини вишестраначког политичког
система, ефикасности приватног предузећа и макроек ономије у
тржишној привреди, као и нужношћу отварања привреде, после
вишегодишњих санкција, ка уласку страног капитала. У пракси
српске привреде, неолиберални модел уређења привреде показао
се као неефикасан, генератор корупције,1) осиромашења већине
становништва. Малобројни добитници приватизације су нови вла
сници предузећа. Теза коју овде настојим доказати Теза коју о до
казујем садржана је у следећем: политички сукоби на јавној сцени
Србије су израз економских и ширих друштвених сукоба. О даљем
тексту бавићу се теоријском елаборацијом и практичким докази
вањем суштине ових сукоба.
Почетак 2009. године није изгледао много другачије од прет
ходних година, када су повремено запослени у појединим привати
зованим предузећима штрајковали, и тиме широј јавности указива
ли да није поштован приватизациони уговор, да запосленима није
повезан стаж (нису уплаћени доприноси за пензијско осигурање),
што је била обавеза послодаваца, нити запослени примају зараде
упркос успостављању редовне производње. У низу случајева нови
власник није наставио са привредном делатношћу приватизованог
предузећа.
На светском плану, у трећем кварталу избила је светска фи
нансијска криза, која се почетком 2009. године претворила у ин
дустријску кризу и рецесију, са препознатљивим обележјима: сма
њење обима привредне делатности, пад бруто-производа водећих
индустријских земаља, банкрот банака и предузећа, нагли раст не
запослености у САД и Европској Унији. Мере које су државе пред
узеле, будући да је ово прва велика рецесија после Другог светског
1)

Дубравка Стајић, Друштвене и политичке претпоставке социјалне државе – могућно
сти и ограничења у транзицији, ИПС, Политичка ревија бр. 2/2009, стр. 14
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рата, биле су брзе и суштински исте као интервенционизам аме
ричког председника Franklina Delance Roosevetla: позајмице нов
ца из државних резерви највећим банкама и предузећима, да не
би дошло до масног банкрота малих и средњих предузећа, масов
не незапослености и социјалних последица несагледивих разме
ра. У Србији садашња светска економска криза није деловала као
спољашњи фактор који угрожава претходно стабилан систем, већ
привреду и друштво у процесу промена, са политичким нестабил
ностима као спољним изразом економских и друштвених сукоба и
проблема. Криза је само отворено показала слабости процеса при
ватизације.
Напредовање приватизације све више показује економску
и технолошку зависност српске привреде. Политиколог Драган
Марковић у недавно објављеној књизи Демократија и партокра
тија2) истакао је повезаност глобализације и унутрашњих односа
у Србији: “Демократизација политичког система у Србији није у
интересу империјалистички оријентисаним силама којима никако
не одговарају економски снажне и политички самосвесне колоније
које се са њима могу равноправно носити, због чега им са заста
релим технологијама нуде и застареле економске и политичке мо
деле”.3) Уз једну исправку која се тиче суштине статуса колоније,
ову оцену политиколога Марковића прихватам и ја, сматрајући да
има довољно економско-технолошких доказа да је глобализација
процес новог технолошког потчињавања већине земаља и велике
већине светског становништва. Марковић наводи и оцену светских
признатог стручњака за менаџмент Исака Адижеса, који је оценио
разлог неефикасности приватних предузећа у Србији, а то је прева
зиђен модел. „Држава која је развијала самоуправљање као систем
хуманистичког тимског рада ‘је побегла од тога и отишла у другу
крајност. Данас се у Америци много више ради баш на овај начин
на који је Југославија почела. То је онај начин аутономних једини
ца, тимског рада, рушења хијерархије, стварања мреже рада.’ Аме
рички систем вођења предузећа је отишао тамо где је Југославија
била“, а Југославија је отишла тамо где је Америка некад била“.4)
Оцена о ретроградним процесима друштвеног и економског
система коју је дао овај аутор недвосмислено је критичка и уте
2)
3)
4)

Драган Марковић: Демократија и партократија, Београд, ИПС, 2009, стр. 74.
Op. cit., str. 78
Op. cit., str. 88.
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мељена на низу емпиријских примера процеса који се ближи свом
крају: „Ретроградна приватизација имала је за резултат брзо бо
гаћење незнатне мањине, на рачун огромне већине становништва
која је практично пала на минимум животне егзистенције, те више
нема за голо преживљавање, а камоли за улагање у развој“.5) Ова
кав капитализам, који генерише дугорочно сиромаштво и неједнак
регионални развој, настао је као последица политичког деловања
партија, у складу са вредносном проценом да су предузећа „пар
тијски плен“, о чему је такође писао Марковић. Политички сукоби
на јавној сцени, како у Скупштини републике Србије, тако и на ни
воу локалне самоуправе, јесу форма и израз суштинске борбе за ка
питал приватизованих предузећа, њихово позиционирање на дома
ћем и иностраним тржиштима. Нестабилности, правне, економске
и политичке које ремете успостављање правне државе и хармонич
ног развоја привреде, што последично одбија и стране инвестито
ре. Примарни аргумент да је Србија политички нестабилна земља
која одбија стране предузетнике, а који често помињу политичари
и медији, је первертиран исказ, јер политички сукоби нису само ге
нерисани економским и друштвеним сукобима, већ они сами иза
зивају нестабилност. Утемељење правне државе, њених органа
власти (законодавне, судске примарно, па и извршне), законодав
ства и система институција надзора и контроле није спроведена
целовито, кохерентно и валидно, пре свега захваљујући политичкој
подели плена у приватизацији предузећа. Социјалне последице су
изазвале друштвено незадовољство, које се исказује кроз различи
те облике организованих или спонтаних протеста. Кумулативно,
процеси друштвених сукоба су заоштрени до те мере, да је њихов
даљи ток практично непредвидив, а није искључено насиље као
израз сиромаштва, беде, и осећаја немоћи великог броја грађана
Србије. Током августа и септембра 2009. године, неуобичајено за
рубрику „Међу нама“ лист „Политика“, у којој грађани најчешће
помињу и указују на комуналне проблеме, отворена је полемика
социолога Зорана Видојевића и једног читаоца. Само појављивање
текстова полемичког карактера о транзицији и њеним социјалним
последицама већ је показатељ заоштрености самог процеса суко
ба интереса у друштву. Очигледно је да су се уљудне полемике са
електронских медија, штампаних медија и научних часописа „пре
лиле“, јер сама пракса показује разорне последице транзиције. Зо
ран Видојевић припада не малој групи научника, од којих сам не
5)

Op. cit., str.
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ке наводила у овом чланку и претходно објављеним текстовима у
различитим часописима, који не види да је транзиција унапредила
привреду, становништво и, наравно, државу и српски политички
живот, већ као, пре свега процес деиндустријализације. У завр
шном тексту полемике Видојевић истиче следеће оцене: „Најна
преднија друштва имају мешовит својински систем. Србија, када
се сагледава у целости, живи у примитивном капитализму, у осно
ви колонијалног типа, претежно неспособном за привредни и оп
шти опоравак и дубоко неправедном. Сва релевантна емпиријска
истраживања показују да надмоћна друштвена већина не подржава
досадашњу приватизацију, те с тога ни такав тип капитализма“.6) У
завршном делу текста, који садржи и ауторова предвиђања могу
ћег тока даљих сукоба, Зоран Видојевић закључује: „...Када је реч
о стању садашње Србије и прогнози главних друштвених токова
у њеној непосредној будућности – о томе нека суди стручна јав
ност. Али суд о тој ствари треба да дају и људи изван науке, који
су постојеће стање осетили кроз искуство и на својој кожи. Моји
су закључци грађани на темељу многих података из истраживања
друштва данашње Србије. У иоле објективној анализи не могу се
квалификовати као ‘нихилизам’ и ‘хаотични песимизам’ него као
преовлађујући сурови реализам земље у којој живимо, с нешто ма
ло ‘оаза’ које од тога одударају. Као грађанин и као човек био бих
срећан да се барем у погледу њихове веродостојности. Као неко ко
се бави науком не могу бити против свог виђења истине“.7)
Сиромаштво и социјални проблеми су извор потенцијалних
сукоба, те у ужем и ширем смислу утичу на безбедност државе
и грађана. Жељени циљ којим је започета приватизација као про
цес, била је стабилност кроз развој, која би укинула перманентну
праксу политичких сукоба, као израз немоћи политичких партија
и њихових вођа да реше проблеме друштва. О жељеној стабилно
сти писао је политиколог Зоран Милосављевић: „Развој – схваћен
у комплексном смислу тог појма као економски, друштвени, кул
турни развој – јача унутрашњу стабилност сваке националне за
једнице. Унутрашња стабилност сваке националне заједнице пред
ставља једну од битних претпоставки јачања стабилности читаве
међународне заједнице“.8)
6)
7)
8)

Зоран Видојевић, „Приватизација није спасоносна формула“, Политика, 18.9.2009,
стр. 17. рубрика „Међу нама“.
Зоран Видојевић, ibidem, Политика, 18.9.2009, стр. 17.
Зоран Милосављевић, „Идеје за успостављање трајног мира“, Политичка ревија, бр.
2/2009, стр. 212-213.
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Сурова реалност привреде и друштва Србије дуго није добила
одговарајуће облике организованог отпора грађана. Слабост син
диката, чије је чланство бројчано готово занемарљиво наспрам ма
се од преко 700.000 незапослених лица, подељених и неспремних
за организовање у условима принудне првобитне акумулације ка
питала довели су најпре до спонтаних протеста, као што је од
брана зрењанинске фабрике „Југоремедија“ (2003. године започет
штрајк малих акционара), али то су били појединачни случајеви.
Током 2009. године, консолидују се грађани и радници штрајка
чи. Један од наизглед обичних штрајкова у предузећу Застава елек
тричних инсталација „Застава електро“ из Раче крагујевачке озна
чио је почетак нове фазе отпора приватизацији у Србији.
Почетак 2009. године није указивао на битније промене у то
ку процеса приватизације: постојали су актуелни или замрзнути
штрајкови радника у већем броју предузећа, као појединачне појаве
без узајамне повезаности, како самих штрајкача, тако и синдикал
не. Будући да су се многе територијалне организације Савеза само
сталних синдиката Србије угасиле током протеклих година прива
тизације, што онемогућава организационо повезивање штрајкача
из појединачних предузећа. Основ за почетак штрајка у већини
случајева је непоштовање обавеза новог власника предузећа према
радницима преузетих уговором, а односе се на исплату заосталих
доприноса за пензијско осигурање, како би се запосленима пове
зао стаж и омогућило стицање права на пензију. У многим при
ватизованим предузећима број радника који испуњавају услов за
одлазак у пензију није био мали, а то је уједно била могућност да
нови послодавац запосли младе радника, обучава их за рад у свом
предузећу и даље шири пословање са младом радном снагом.
Због бројних протеста пред Агенцијом за приватизацију про
теклих година, медији су посветили мало пажње штрајку три сто
тине радника предузећа „Застава електро“. Ш Штрајкачки одбор
је најпре истакао захтев за исплатом вишемесечних неисплаћених
зарада, а потом је штрајк радикализован захтевом за раскид купо
продајног уговора са конзорцијумом купаца.9) У току овог штрајка
јасно се показало да не постоји надзорни орган који, именован од
стране Агенције за приватизацију, врши надзор и контролу при
мене управо оног дела уговора који се односи на запослене, што
чешће укључује и уплату заосталих доприноса за здравствено и
9)

Види лист „Република“, бр. 460-461, 1-30.9.2009, стр. 10-12: Иван Златић, „Особено
сти новог таласа штрајкова“.
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пензијско осигурање. У пракси, Агенција је ангажовала приватну
ревизорску установу која је формално дала позитиван извештај о
испуњењу обавеза купца предузећа, и тиме се завршавала надле
жност Агенције за приватизацију у вези са целокупним поступком
приватизације појединачног предузећа. Међутим, нови власник че
сто није испуњавао уговорну обавезу, отпуштао је раднике и пре
истека законског рока од две године након приватизације. Штрај
качи су запосели зграду општине, у којој су боравили више дана.
Први облик солидарности ширег круга грађана испољен је 30. јуна
2009. године када су власници малих трговина и кафића обустави
ли рад на један сат, истакавши да ако се угаси и последња фабрика
у Рачи крагујевачкој, то ће бити и крај њихове пословне делатно
сти. Шрајку су солидарно приступили и млади који су претходно
радили по уговору у истој фабрици, током 2007. и 2008. године.
Њих је било пет стотина, а гашењем фабрике остали би без пер
спективе да заснују стални радни однос и живе од свог рада. Овде
подсећамо да је први талас штрајкова због незаконитости у поступ
ку приватизације почели у добрим предузећима: то је зрењанинска
фабрика фармацеутских производа „Југоремедија“, 2003. године.
Тада су се организовано побунили мали акционари ове фабрике,
власници 30% капитала, штитећи не само право из акција, већ и
добре зараде и пензије, јер је ова фабрика добро пословала и била
извозник, те су запослени имали виши стандард живота него мно
ги запослени у Србији, те су имали шта да бране. Њихова „акцио
нарска револуција“ довела је до политичких последица пада вла
де премијера Живковића и конституисања прве владе премијера
Војислава Коштунице. Примери предузећа са очуваним капиталом
и средствима за рад, чији су запослени били незадовољни, а успе
ли су да остваре своје захтеве, малобројни су. Већина предузећа је
уништена не само због дугова, већ систематским процесом деинду
стријализације, свакако против интереса и воље локалних органа
власти.
Зато је штрајк у Рачи крагујевачкој добио конотације борбе за
право на рад и зараду, али и опстанак ширег круга грађана Србије,
што имплиците отвара бројна питања политичке одговорности за
бројне лоше и незаконито спроведене поступке приватизације ши
ром Србије. Имплицитна питања у пракси, пре или касније, пре
растају у неки облик политичких сукоба, поготово у средини која
је политички нестабилна. Медији су током јуна и јула политизова
ли овај штрајк, али штрајкачи су показали упорност у намери да
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санкционишу неодговорне власнике предузећа. Уследила је епизо
да лежања штрајкача на прузи у Лапову, 24. и 25. јуна 2009. године.
Шира подршка грађана током лета добија карактер политичког от
пора приватизације, као недемократском процесу, који је уместо
демократије и економског развоја довео до осиромашења привреде
и грађана. Савез самосталних синдиката Србије није пружио ми
нималну подршку својим члановима када су дошли у Београд и
нису им обезбедили салу да преспавају, већ су ноћили на плочнику
у центру града, на Теразијама. Тиме је овај синдикат јасно показао
да не разуме процесе глобализације и транзиције у малим привре
дама, пре свега у Србији.
Организовани протести запослених и грађана нису остали без
коментара заступника неолибералног модела тржишне привреде.
Професор Правног факултета у Београду Борис Беговић дао је ко
ментар листу „Политика“ 19.8.2009. године, под насловом „Срећна
нова 1969!“ у коме истиче следећи став: „Мени се чини да се ради о
повратку самоуправљања, односно покушаја његовог обнављања.
Кроз све ове захтеве, провлачи се идеја да су управо радници ти ко
ји желе добро фирми, да су једино они способни да својом добром
вољом и пословним знањем изведу фирму из кризе, а да су нови
приватни власници једноставно пљачкаши имовине фирме коју су
купили по ‘багателним ценама.’ Немам ништа против да неко раз
мишља на тај начин, једино су ми мало чудни штрајкови као начин
изражавања сопствених политичких и економских концепција, али
то није битно. Једино је битно како се према томе односи влада“.10)
Овај коментар је значајан, због теоријске, политичке и дру
штвене тежине коју му даје име и статус његовог аутора. Али се
из њега може схватити и неприхватање да запослени, иако слаби
ја друштвена групација у односу на предузетнике, имају законско
право да штите своје право на рад, права из рада и, сходно чл. 18.
Закона о раду, да се боре против сваке врсте дискриминације. Да су
закони били примењивани, односно да је њихова непримена санк
ционисана, била би стабилизована правна држава, као основа и га
рант економског развоја привреде и стандарда грађана. У јавном
дискурсу – у медијима, писаним и усмени коментарима научних
и интелектуалних посленика све чешће се чује оцена о „дивљем
капитализму првобитне акумулације“, као што је преходно изнет
став професора Зорана Видојевића. У пракси се концентрише не
10)

Упор. „Република“, оp. cit., str. 12.
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задовољство грађана, а покушај да се то незадовољство политички
артикулише у још увек легалним и легитимним границама је по
четак поступка оснивања Социјалдемократске партије, чији пред
седник би био Расим Љајић. Индикативно је да је, као министар
за рад и социјалну политику, овај политичар прихватио најтежи
ресор, да је путовао по Србији уверавајући се у пракси у истини
тост жалби штрајкача, да је уложио велики труд и стрпљење, па и
лично разумевање и емпатију за невоље људи, што није типична
одлука савремених политичара у Србији. Но то су личне одлике
појединца, а време кога је све мање, и пракса, показаће да ли ће
ова партија успети да програмски привуче чланство и реално ис
каже интересе света рада. Препреке на том путу су велике, због
вишеструкости интереса политичких и пословних елита. Мере јед
нократне помоћи коју Министарство за рад и социјалну полити
ку даје најугроженијим радницима су кратког даха. У целокупној
сложености својих противуречних процеса у Србији, поставља се
питање озбиљног приступа и одговорности владе за целокупност
процеса приватизације. Да је благовремено усвојена стратегија
развоја привреде, која би у првој фази укључивала јавне радове
као средство изградње путне мреже и повезивања Србије са Евро
пом, а такође и средство запошљавања оних који остају без посла,
последице би биле далеко мање. Остављам по страни економско
питање да ли је капитал друштвених предузећа могао да буде са
чуван, или бар већи део, уместо пљачкања предузећа пре привати
зације. Рад тужилаштва и судства такође је допринео приватизаци
ји каква је реализована у Србији, а целокупност ових процеса до
дубоких политичких сукоба, који се, упрошћено, своде на ставове
ЗА Европу и ПРОТИВ Европе. Овде само подсећам да развијена
капиталистичка друштва задржавају различите облике својине, по
себно штитећи облике групе и колективне својине настале у рани
јим фазама развоја капитализма, као што је акционарство, као вид
учешћа запослених у управљању предузећем, а у нашим условима
ту спада традиционална и економски ефикасна задружна својина,
односно својина задругара. Да је ово рационално схватање, које у
пракси отклања или умањује политичке сукобе, може се проверити
и у изнетим ставовима и емпиријској верификацији у чланку поли
тиколога Драгана Марковића „Социјалне потребе и начин њиховог
задовољавања у локалној заједници“.11)
11)

Драган Марковић, виши научни сарадник у Институту за политичке студије, оp. cit.,
Политичка ревија бр. 2/2009, стр. 61-82.
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2. ПОЈАМ И ИСТОРИЈСКО СХВАТАЊЕ ПОЛИТИЧКОГ
СУКОБА У ИСТОРИЈИ ПОЛИТИЧКИХ ТЕОРИЈА
Идеја о спречавању политичких и ратних сукоба путем уједи
њења Европе и тиме стварања гаранције за вечни мир, стара је три
века. Француски свештеник и философ, опат Шарл д’Сент Пјер,
објавио је 1713. године своје дело Нацрт вечног мира. Овај спис
изражава темељну људску потребу као и потребу владара. Аутор
оправдава свој став.12) По својој суштини, духу и општој философ
ско-политичкој свести, овај спис већ отвара питања Новог доба,
иако је писац клерик и самим тим није могао да дефинише ставове
на радикалан начин, како су то нешто касније учинили енцикло
педисти. Аутор оправдава свој став оценом да „садашње уређење
Европе моћи ће увек само да изазива готово непрестане нове ра
тове“.13) Ова идеја још увек је у оквирима заштите хришћанских
земаља и предмодерног схватања политике: „Ако европско Удру
жење чије оснивање предлажемо може да гарантује хришћанским
владарима довољно поуздано да ће мир бити сталан, унутар и из
ван њихових држава, нема ниједног међу њима за кога не би било
много повољније да потпише споразум о стварању удружења него
да у њему не учествује“. Суштина вечног мира је очување безбед
ности и трајног поретка, која гарантује редовно функционисање:
1) државе, 2) трговине. Циљ аутора Нацрта вечног мира је уноше
ње рационалности у политику.
Овај нацрт је настао у конкретном историјском периоду, када
се појавила потреба за ограничавањем власти апсолутних монарха.
Садржина нацрта усмерена је ка разуму европских владара, обећа
вајући им мир насупрот експанзионизму, али и конкретну добит:
по замисли опата Сен-Пјера, половина средстава која иначе држа
ве одвајају за војни буџет, припала би њима. Овако изнет предлог
и у времену у коме је настао није реалан нити спроводив. Ипак је
од савременика препознат као озбиљна расправа у корист универ
залне идеје мира. Не треба заборавити да је то време ратова Луја
XIV (за шпанско наслеђе и других) који су тешко оптеретили тре
ћи сталеж, а највеће људске жртве поднели су француски војници,
из свих друштвених сталежа. Универзализам Нацрта вечног мира
12)

За овај навод и следеће, упор. Група аутора, Енциклопедијски речник политичке фи
лозофије, том 2 М-Ж, (превод са француског Сремски Карловци - Нови Сад, издавачка
књижарница Зорана Стојановића), стр. 894-899.
13) Op. cit., str. 895.
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у својој философској суштини садржи универзализам капитализма
као будућег светског поретка, насупрот феудалном партикулари
зму. Зато је важан за схватање напора људског ума да се политички
сукоби, а најпре ратови, ограниче од стране шире политичке зајед
нице ако већ није могуће да буду потпуно докинути.
Поредак без ратова и политичких сукоба заокупљао је фило
софе и после Француске револуције. Историјски разлози су разу
мљиви јер је Терор довео готово до истребљења читавих округа,
а Наполеон
 ови ратови економски и људски исцрпели су не само
Француску већ и целокупну Европу. Целокупна политичка фи
лософија 19. века разматрала је питање вечног мира управо под
утицајем ових историјских догађаја: Сен-Симон, Кант и, у оквиру
револуционарне теорије о одумирању државе као услову за крај
свих сукоба, Маркс, те низ других мислилаца бавили су се пробле
мом како зауставити ратове као најтежи облик сукоба, али и мање
сукобе унутар друштава, који могу довести до унутрашњег рата
(грађански рат, револуција). Карактеристична је чињеница да се
политичка теорија и философија у свету, две деценије после пада
Берлинског зида, баве преиспитивањем свих битних питања држа
ве и политике, али је проблем услова за светски мир заобиђен. Да
ли је то коначна капитулација људског ума пред снагама разарања
и прихватање свих врста и нивоа сукоба, од локалних до међуна
родних, као коначне историјске неминовности?
Политички сукоб мора имати неке општеприхваћене елемен
те да би био теоријски и практички препознат као такав. Ти усло
ви су: 1) постојање јасно дефинисане политичке вредности при
хваћене од стране институција власти, већине становништва, као
и политичке доктрине. Политичка вредност моће бити идеја или
институција принцип развоја или политичког уређења друштва. 2)
Нужни елемент политичког сукоба су његови учесници, политич
ки субјекти, који могу бити појединци, групе, институције (органи
власти, политичке странке, црква, невладине организације, синди
кати), као и јавни и нејавни субјекти (ови потоњи су тајне органи
зације, криминална удружења, само су неки од примера). 3) Време
и простор: као и друге људске делатности, политички сукоби имају
почетак, завршетак, последице, могућност претварања у друге вр
сте сукоба или политичко артикулисање друге врсте сукоба.
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3. МОГУЋЕ ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ПРОЦЕСА СОЦИ
ЈАЛНОГ НЕЗАДОВОЉСТВА У СРБИЈИ
Процес транзиције у Србији довео је до сложених, често и про
тивуречних последица у привреди, јавном сектору, раду државних
органа, а посебно кардиналне последице имао је у сфери друштве
не структуре. Чињеница да се радно способно становништво дели
на запослене, међу којима има и оних који су сиромашни14) и неза
послене, међу којима има оних који су радом у зони сиве економије
стекли значајна материјална добра, тешко је постојећим методама
друштвених наука прогнозирати одлуке и политичко понашање,
као и могућности насилног реаговања на сиромаштво и нагомила
не проблеме у животу обичних грађана. Ако је тешко прогнозира
ти понашање економских субјеката на Београдској берзи, што је у
свету могуће путем математичких модела, још је теже предвидети
социјалне сукобе и њихово могуће политичко артикулисање, или
могућу манипулацију њима. Из описа догађаја у Србији, јасно је
да су многи грађани били претходно уверени да је неолиберални
модел капитализма једини могући систем у коме се мора живе
ти и радити, те да су њихове реакције изазване сазнањем и осве
шћеношћу да привредна делатност престаје да постоји у њиховом
окружењу. Из такве свести може, али не мора нужно да настане
озбиљан, организован и политички зрело промишљен покрет гра
ђанског отпора... приватизацији, што укључује и јасну алтернативу
програмског карактера: стратегију развоја државе и привреде, са
посебно развијеним стручним програмским опредељењем о обли
цима својине. Промене у својинским облицима захтевају промене
Устава републике Србије од 08.11.2006. године. Постојећи синди
кати и државе, а посебно удружења послодаваца, нису способни за
тако велике промене, које су системског карактера.
Друга могућност је прихватање постојећег стања као неми
новности, постојање друштвене и личне апатије грађана.
Трећа могућност су превремени избори, као привид промене,
која суштински не мења стање у друштву, пре свега незапосленост,
у правцу бољитка.
Но тешкоће власти да оправда приватизацију као процес про
мена су очигледне, тако да сада и наслов једне публикације Савеза
самосталних синдиката Србије из 2008. године “Боље партнер него
14)

Упор. Дубравка Стајић, Могућности социјалног дијалога у времену кризе, ИПС; Бео
град, 2009.
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противник”, делује превазиђено и недорасло проблемима привре
де и грађана.
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Summary
In this text author attempted to prove the premise that po
litical control of the process of privatization has had de
termining role in its following results: inefficient domes
tic economy, weak domestic capital, de-industrialization,
regional inequalities and unemployment. Majority of the
population has been hit by impoverishment and since the
beginning of 2009 there have been noted the job losses
in foreign companies due to the world economic crisis.
In Serbia a concentrated social movement against neoliberal capitalism is taking place as a new form of social
and economic reaction to political conflicts caused by ap
propriation of the company properties by political parties,
in particular in small towns in Serbia. In current phase
(September 2009) it is not possible to make prognosis on
development of this process.
Key Words: political conflict, economic and social con
flict, social movement, neo-liberal capitalism, de-industri
alization, poverty
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ТЕОРИЈСКА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА 
ДРУШТВЕНОГ СЛОЈА МЕНАЏЕРА 
У ТРАНЗИЦИЈИ
Сажетак
Менаџери имају велики утицај и моћ у савременом нео
либералистичком глобализму. Социолошко изучавање
њихове професионалне и етичке улоге треба да се
остварује у оквирима глобалног друштвеног контек
ста. Имајући на уму социјални карактер новог глоба
лизма и свеколике последице које он производи, ваља
теоријски сагледати суштину и свестраност његове
кризе, која превазилази ниво финансијских недаћа.
Професионална улога менаџера је у великом узлету и
има утемељење у њиховом знању и стручности, али и
у контроли коју остварују, нарочито над радном сна
гом. Њихова етичност у тим процесима поприма из
весна нова обележја, која треба спознати.
Кључне речи: Менаџер, менаџмент, транзиција, нео
либерални глобализам, друштвени слој, криза, профе
сионализам, етичност, професија.

УМЕСТО УВОДА

D

руштвени слој менаџера у савременом глобализму има изу
зетно значајну улогу, што му по природи ствари обезбеђује ва
жну позицију у друштву. У разговорима о њиховој професионално
– етичком ангажману, па и оним који претендују на стручност, има
превише једностране идеологизације и искључивости. Недовољна
- 273 -

Живорад Ђорђевић ТЕОРИЈСКА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВЕНОГ ...

теоријска истраживања и доминација неолибералистичке полити
ке су најчешће изворишта тих једностраности.
Истраживање значајног и моћног менаџерског слоја подразу
мева социoлошко теоријско утемељење као важног полазишта у
дефинисању појавног, садржајног и методолошког одређења ци
љева. У том погледу ваља, најпре, теоријски објаснити смисао са
временог глобализма као најширег социјалног контекста у коме
функционишу менаџери. Изражене сукобљености о суштини но
вог глобализма нису без утицаја на научну мисао и њена испоље
на противречја. С друге стране, и поред значајних технолошких
иновација које су имале снажан утицај на стварање информатичког
друштва у коме доминирају знање и комуникације, под неолибе
ралистичким насиљем бивају угрожене благодети ума и глобална
повезивања, а и најмоћније земље клецају на рубу амбиса. С тога
само у том глобалном контексту треба социолошки истраживати
професионалну, али и етичку улогу менаџера.
Многи теоретичари с правом говоре да је индустријско дру
штво, засновано на индустријском раду и производњи, за нама и
да се дубоко залази у постиндустријску фазу развоја, које се још
назива информационо доба и економија знања. Ентони Гиденс сма
тра да се економија знања односи на такву економију у којој се
идеје, информације и облици знања налазе у основи иновација и
економског раста: „Економија знања јесте таква економија у којој
је велики део радне снаге укључен не више у физичку производњу
и расподелу материјалних добара, већ у њихов дизајн, развој, тех
нологију, маркетинг, продају и одржавање.1)
Економија знања је несумњиво под великим утицајем непре
станог протока информација, науке и технологије. Е. Гиденс на
води о томе занимљиво мишљење Чарлса Лидбмитера: „Велика
већина нас прави новац од „ваздуха“: производимо нешто што се
не може лако измерити или дотаћи. Наш учинак рада не стоји наго
милан у луци, ускладиштен у магацину или натоварен на теретне
вагоне. Већина нас зарађује за живот пружањем услуга, мишљења,
информација и анализа, било да се ради о телефонској централи,
адвокатској канцеларији, владином одсеку или научној лаборато
рији. Сви ми радимо један „невидљив“ посао.2)
1)
2)

Ентони Гиденс: „Социологија“, Економски факултет, Београд, 2002, стр. 256.
Исто.
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И, доиста, нека новија истраживања на Западу су утврдила да
је учешће економија знања већ 1990. године у неким земљама било
више од половине целокупног учинка рада. Тај проценат је у Не
мачкој износио 58,6%, док је у Јапану, Енглеској, САД, Шведској и
Француској износио преко 50%.
У шаренилу различитих виђења савремене цивилизације не
побитна је, дакле, чињеница је ослонац ововременог информатич
ког друштва представља она скупина људи, способних, са много
знања, талената, амбиција, оних који схватају смисао свог времена
и који на позитивним благодетима информатичке технолошке ре
волуције граде садашњост и будућност.
Кључно питање јесте да ли ова скупина умних људи коју чине
и менаџери доиста чини одлучујућу, моћну снагу која благодети
информатичке револуције преусмерава у остваривању потреба це
лине грађана савременог друштва, или је њихова стваралачка моћ
у функцији остваривања интереса неких других нестваралачких
моћника?
Уместо одговора, које не би пратила ваљана социолошка ана
лиза, поставимо и питање: да ли су плодови највећих технолошких
достигнућа доиста прогрес или нешто друго? Да ли је и употреба
технолошких иновација за производњу биолошких, хемијских и
свих других врста оружја за уништавање човека прогрес? Да ли је
прогрес ако моћници произведу бактерије птичијег, свињског или
неког другог грипа, а претњом да ће више милијарди људи од њих
оболети, терају свет да живи у страху и мање мисли о паду стан
дарда, губитку посла, док велике фармацеутске куће згрћу енорм
ни профит?
У овим и многобројним другим противречностима одвија се
процес савремене глобализације, чије разумевање може да пружи
одговоре на питање како изаћи из савремене кризе и каква је у томе
професионална и етичка улога и одговорност менаџера и менаџ
мента.
У јавности и литератури су све учесталији термини „глобали
зација“, „мондијализација“, „нови светски поредак“ и транзиција.
... Реч је о називима који се односе на савремене процесе интегра
ције у светским оквирима и фактички су синоними истог садржаја.
Глобализација је, дакле, процес јачања међузависности (интерак
ције) савремених друштава, група и појединаца у оквиру светске
заједнице.
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Повезивање људи, друштвених група и глобалних друштава
је, међутим, интегративни процес стар колико и људска историја.
Ентони Гиденс дефинише глобализацију у њеном изворном значе
њу као сложен дијалектички однос локалних, регионалних и још
већих система, који мењају архитектуру света на такав начин да
заис та не знамо куда нас води тај преображај. Полуге развоја, каже
Гиденс, постају уместо трговине, људско знање и способност раз
мене и примене информација, тако да су они најважније производ
но средство у условима глобализације.3)
Циљеви планетарне глобализације понајбоље објашњавају
њен смисао и обележја. Стога је најбитније поставити питање ко је
носилац тих циљева, из чијих интереса они проистичу, у име чега и
како се остварује мондијализам у данашњим условима? Да ли су то
циљеви који произилазе из најхуманијих и најдемократскијих по
треба грађана света за свеопштим повезивањем људи, њихових кул
тура, вредности и народа по мери човека на почетку 21. века? Јесу
ли то циљеви којим се остварује материјално и духовно богатство
свих људи, свих народа и свих држава? Да ли су то опредељења ве
ћег дела слободоумног човечанства? Какав је удео и тежина утица
ја крупног капитала на токове савремене глобализације, колико се
у њима препознају циљеви крупног капитала, циљеви израсли на
интересима најмоћнијих земаља света и њихових мултинационал
них компанија, циљеви стварања екстрапрофита помоћу којег ће
богати постати још богатији, а сиромашни још сиромашнији? Није
ли остваривање тих циљева смисао савремене глобализације, са
погубним последицама још већег сиромашења, потчињавања ма
лих и немоћних народа? Неће ли се у том „глобалном добу“, „свету
без граница“, народи и грађани усмеравати уз помоћ идеологије,
медија, а по потреби и силом, да заборављају своју историју, своју
традицију, своју националну бит како би олакшано прихватали но
ве, унифициране вредности глобализације?
Зачетник неолибералне идеологије глобализације света је
Збигњев Бжежински, својевремено саветних америчког председ
ника за националну безбедност. У својим књигама „Између двеју
епоха“ (1970) и „Велика шаховска табла“ (1997), Бжежински исти
че да је свет ушао у епоху глобализма, која ће представљати идео
логију 21. века, јер у свету долази до интернационализације разво
ја у свим областима. Зато, тврди он, човек треба да буде грађанин
планете земље, јединствене заједнице, а не своје националне, су
3)

Исто, стр. 216.
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верене државе. Циљ глобализма је стварање новог типа глобалног
друштва – постиндустријско – информационог стварања интегри
сане светске заједнице и на тој основи новог светског поретка.
Економско геостратешко ширење моћних у свету (а пре све
га САД) уз помоћ финансијског капитала, медија, а по потреби и
уз војну силу, са наметањем идеологије неолиберализма, прекра
јањем граница, подстицањем отварања потенцијалних етничких,
верских и расних жаришта, Бжежински већ тада открива намере
и планове САД и да постане светски лидер који ће управљати све
том. Управљање кризама, сматра Бжежински, води ка управљању
светом.
Термин „нови светски поредак“ први је употребио амерички
председник Џорџ Буш старији, у говору на Универзитету у Текса
су 1989. године најављујући његово формирање. Политичка осно
ва његовог стварања било је рушење источног социјалистичког си
стема, рушење равнотеже снага у односима двеју великих сила и
зато је, такорећи, преко ноћи дошло до доминације Запада у свету.
Уместо светског процеса мултиполарности започетог после Другог
светског рата, настаје светски процес унителарности и доминације
Запада, практично без ограничења. Ново империјално преуређи
вање односа у свету одвија се уз неограничену помоћ Уједињених
нација - организације која је формирана са циљем да штити равно
правност и једнакост свих народа и држава!
Запажену теоријску анализу савремених токова мондијализа
ције даје Самир Амин. Он указује на чињеницу да се системом не
једнаке размене рада и антагонистичке расподеле друштвене мо
ћи у међудржавним односима, глобализација инструментализује у
корист крупног капитала, а пре свега САД, које своју доминантну
улогу у процесу глобализације остварује путем пет монопола: (1)
монопола у области нових технологија, (2) контролом светских фи
нансијских токова (3) контролом природних ресурса, (4) монопо
лом у ОУН и (5) монопола војне силе. Мит о слободном тржишту,
људским правима, демократији, пише С. Амин, су само маске да
се прикрије суштина која се огледа у улози новог светског поретка
да непрестано изражава интересе крупног капитала (транснацио
налних компанија), финансијске олигархије и војно-индустријског
комплекса.4)
4)

Samir Amin: “Capitalisme, imperialisme, mondialisation”, Contribition publies, Paris 1998,
str. 59.
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Познати савремени француски историчар Ерик Обебом, аутор
књиге „Доба империје“ каже да је савремена мондијализација, коју
сматра ововременом америчком империјом, на три поља достигла
невиђени степен и то су (1) међузависност (живимо у свету толико
прожетим међузависношћу, да су све акције ланчане и сваки пре
кид има тренутне глобалне последице). (2) Технологија (има све
већу моћ на привредном и, нарочито, на војном плану) и (3) по
литика. Политички аспект савремене мондијализације, поменути
аутор овако одређује: „САД представљају велику силу засновану
на универзалистичкој револуцији и, самим тим, вођену идејом да
остатак света треба да следи њихов пример – дакле, да треба да их
ослободе. Ништа није опасније од империја које бране властите
интересе замишљајући притом да чине услугу читавом човечан
ству“.5)
У оцени савременог мондијализма су оштри и неки западни
политичари. Тако, на пример, некадашњи западнонемачки пред
седник владе (канцелар) Хелмут Шмит је недавно савремени гло
бализам назвао „капитализмом дивљих звери“ зато што је човека
потпуно гурнуо у страну, а на престо поставио ново „божанство“
– капитал и профит!6)
И оцена једног од највећих живих интелектуалаца у свету, Но
ама Чомског, о природи савременог глобализма, улози САД и ње
говој кризи, завређује посебну пажњу. У разговору са академиком
Михаилом Марковићем, Чомски је рекао да је „ово досад највећа
криза у историји Америке и света. Нема ни говора да је најгоре
прошло и да почиње опоравак.7)
Грађани САД, каже Чомски, „већ тридесет година живе на ра
чун осталог света, троше далеко више него што производе“ И по
ред тога, САД данас има дуг од око 40 трилиона (40 хиљада ми
лијарди) долара, а академик Михаило Марковић је у поменутом
разговору са Чомским додао да би Американци требало четири го
дине да не једу и не пију и ништа не троше да би тај дуг вратили.
У контексту глобализације одвија се процес транзиције која
изражава радикалан и противречан социјални процес преображаја
и преласка из једног глобалног система (социјализма) у други, гра
ђански глобални систем.
5)
6)
7)

Eric Hobsbaum: L`Ere des Empires”, Haclefte Litterature, Paris, 1999.
„Дивљи капитализам убија Европу“, „Прес“, Београд, 26.2.2007.
„Разговор на прелому епохе“. „Печат“, Београд, бр. 67. 2009.
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Појам транзиције се у западној литератури појавио 70-тих го
дина 20. века (Галбрајт, Попер, Бжежински), којим се означава пре
лаз из индустријског у постиндустријско (информатичко) друштво
и у схватању поменутих аутора транзиција се не односи само на
бивше социјалистичке земље, већ је реч о светском процесу. Став
да се појам транзиције односи на читав свет је теоријски оправдан,
јер је прелазак у неолиберализам коренита промена света са позна
тим последицама. Пјер Бурдије у својој књизи „Контранапад кри
тичке неолибералне филозофије развоја“ пише о транзицији као
процесу неоконзервативне рестаурације с краја 19. века на крају
20. века. Иако је транзиција на први поглед изузетно позитиван
процес, заснован на реприватизацији својине и путу у демократију,
ипак, методи остваривања транзиције по мишљењу неких теоре
тичара давно су превазиђени и зато је они оцењују као регресивну
појаву, називајући је „инверзивна транзиција“ – враћање социјали
стичких земаља не у капитализам 21. века, већ на онај с краја 19.
века.
Транзиција у некадашњим социјалистичким земљама предста
вља велике промене, које социологија тек треба озбиљно да истра
жује и промишља, заобилазећи идеолошке страсти и набоје.
Вредно је указати на став др Заге Голубовић да се веровало да
је довољно срушити „реални социјализам“ и да ће одмах бити дати
сви услови за демократску трансформацију. „Некритичко позива
ње на рекапитализацију не узима у обзир традицију тих друштава,
па ни извесна достигнућа из педесет, односно седамдесет година
дугог периода. Просто је немогуће прихватити то да је историја
ишла у празно више од пола столећа и да није дошло ни до каквих
достигнућа“. Из овога она извлачи и закључак: „Мислим да је по
кушај трансформације посткомунистичких друштава са потпуним
дисконтинуитетом врло опасна ствар, јер доводи до механичког
враћања на старо“. Посебно забрињава, упозорава др Зага Голубо
вић, „одсуство нових идеја и одсуство перспектива на дужи рок“.8)

ИДЕЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ И ЈЕДНАКОСТИ СУ ЖИВЕ
Идеје социјалне правде и елементарне социјалне једнакости
су живе идеје које су важне управо за земље Источне Европе. Те су
идеје, дакле, живе и њих до данас нису одбацила ни најнапреднија
демократска друштва, мада можемо говорити, рецимо, о земљама
8)

Зага Голубовић, зборник „Чему још социологија“, Београд, стр. 61.

- 279 -

Живорад Ђорђевић ТЕОРИЈСКА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВЕНОГ ...

као што су скандинавске, које су се веома много приближиле ре
шавању битних социјалних проблема и у оквиру једног, у осно
ви капиталистичког система уградиле социјалистичку идеју која
делује као нужни коректив грубог капитализма; оног капитализма
којем је једино стало до профита а самим тим и до експлоатаци
је. Значи, повезују се идеје једнакости и слободе, супротно њихо
вом међусобном искључивању у неким либералним схватањима.
Другим речима, демократија мора имати основу и у економској и
у политичкој сфери, значи морају бити узете у обзир и повезане
економска једнакост и политичка једнакост. И, зато, оно на чему ја
нарочито инсистирам – то је идеја персоналистички схваћеног со
цијализма, где је индивидуа, развијање личности појединца и ње
гових потенцијала, основни задатак „доброг друштва“, а не неко
апстрактно друштво са апстрактном слободом која се, наравно, ако
није праћена слободом појединца претвара у своју супротност, а то
се догађало у „реалном социјализму“.
Теоријска мисао даје основе да се социолошка истраживања
темеље на основу хипотезе да се савремена глобализација оства
рује путем доминације крупног финансијског капитала економски
и војно моћних држава, које поседују снажне комуникацијске и
информативне системе као средству потчињавања сиромашнијег
дела света. Моћне државе су развиле снажну идеологију неолибе
рализма која је основа нове, савремене глобализације у настојању
да се створи нови светски поредак, у коме ће најмоћније државе и
најбогатији појединци бити још моћнији и богатији, што по при
роди ствари води још већем сиромашењу већине малих држава и
народа, у чему је значајна улога и менаџера.
Има ли одговора на питање зашто су симболичне фрагмен
тарне и танушне анализе кризе савременог глобалног друштва од
стране објективне научне мисли? Откуд толиког саплитања савре
мене науке у покушајима да се дође до објективних сазнања? Да ли
је армија високо – звучних имена економиста, социолога, филозо
фа, која је здушно „научно“ оправдавала мондијализам неолибера
листички обојен, у стању мирне савести?
Да ли угледни научници у свету могу да се задовоље оправда
њем да је светска елита моћника успевала и још увек успева да их
суптилним играријама саплиће и онемогућава, како би наставила
обману света, говорећи да је реч о кризи искључиво „финансијске
природе, чији се крај већ назире“? Може ли се очекивати неки но
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ви Смит, Маркс или Кејнз, који би помогли свету да се извуче из
претеће свеопште катаклизме, доказујући успут или индиректно да
су „велики научни ауторитети Фукујама и Фридман били, заправо,
само окорели идеолози неолибералистичког упропашћавања све
та? Узгред, САД би се радовале и неком новом Рузвелту, који би
схватио смисао кризе и нашао неки нови „њу дил“.

СМИСАО КРИЗЕ САВРЕМЕНОГ МОНДИЈАЛИЗМА
Криза савременог глобализма није само финансијске природе.
Њени узроци не налазе се искључиво у краху финансијског тржи
шта, већ су они свеукупне системске, економске, социјалне, кул
турне, вредносне, технолошко–духовне природе, а из свега произ
илази убитачно морално посрнуће цивилизације, у чему је знатан
и удео менаџерског слоја.
Речју, ако су неолибералистички реформатори истицали ре
волуцион
 арне, дакле тоталне промене друштва и раскид са „дру
штвом обиља“ и у томе истрајавали, онда дрмусање тог концепта,
узроци и последице као важни чиниоци стреса не могу се омеђити
само на област финансија. Макако финансије биле изузетно важан
чинилац друштва, ни Карл Маркс, творац теорије о односу базе и
надградње, не би се усудио да проблем узрока сведе само на суд
бину новца.
Зачетак неолибералистичког глобализма или новог монди
јализма представљао је корениту промену стања друштва, које је
седамдесетих година 20. века остварило свој највиши домет еко
номског, социјалног, културног и демократског развоја у историји
грађанског друштва. Не треба заборавити да је „друштво обиља“
било утемељено на ограничавању моћи најкрупнијег капитала, ру
ководећи се Кејнзијанском формулом – тржишта колико је могу
ће, регулативе колико је потребно“, што је довело до равнотеже
приватних и јавних интереса, до бољег живота нижих и средњих
слојева друштва и до остваривања суштине демократије, у којој су
западни новинари и медији имали значајан ниво професионалних
слобода и етичких достигнућа. Само у таквом демократском дру
штву је било могуће да два америчка новинара Боб Вудворд и Карл
Бернстајн и њихов дневни лист („Њујорк пост“), истраживачким
новинарством, као највишим видом новинарског стваралаштва и
професионализма, доведу до пада тадашњег америчког председни
ка (Ричарда Никсона) због учешћа у афери „Вотергејт“.
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Наступ новог неолибералистичког мондијализма је срушио
те темеље и уместо благостања већине довео до енормног обиља
власника крупног капитала и њихових лојалних сарадника – извр
шилаца интереса у лику менаџера, а изворно значење демократије
претворио у демократију за елиту. У остваривању такве неолибера
листичке политике огромну улогу су имали новинари и медији, ко
ји су „успешно преобликовали стварност“9), и преусмеравали свест
људи на виртуелни, уместо, на стварни живот.
Тај нови неолибералистички систем је само после две-три де
ценије исказао многобројне слабости и почео да поболева од мно
гих дечијих болести мање или више у свим областима. Зато, из
лаз из кризе није само у сфери финансија, већ га треба тражити
у целовитој, коренитој промени неолибералистичког утемељења
друштва, који је изнедрио регресију у историјском ходу светске
заједнице.
Из тих разлога, указаћемо, у виду теза, на више назнака које су
последњих година упозоравале на могући крах устројства савре
мене мондијализације.
1. Одбацивање Уговора о уставу Европске Уније на референ
думима у Француској и Холандији средином 2005. године био је
велики знак упозорења да је нови пројекат светске глобализације,
а поготову у Западној Европи, у великој кризи. Две значајне земље,
Француска и Холандија, односно њени грађани рекли су одлучно
не новом устројству Европе. Пораз предлога о европском уставу
резултат је великог грађанског и социјалног незадовољства, али и
израз неповерења у глобалне трендове које су наметнули светски
центри моћи.
2. Државни интервенционизам се враћа на сцену. Враћају га
они који су само пар деценија протерали државу са сцене како би
могли несметано и неограничено да згрћу профит. Акције водећих
светских банака и компанија, попут „Браће Лиман“, „Ју-Би-Ес“,
„Сименс“, „Тошиба“, „Џенерал моторс“, драстично су изгубиле на
вредности због сумњи инвеститора да су уложили велики новац
на ризичном америчком финансијском тржишту“.10) А ТВ мрежа
„Си-Ен-Би-Си Њуз јавља 16. марта 2008. да се „амерички банкар
ски систем понаша као да живи у социјализму, а не у капитализму:
спасава пробране банке које су због свог профита повлачиле висо
коризичне потезе“.
9)
10)

Оленд Лоример: „Масовне комуникације“, „Клио“, Београд, 1998, стр. 122.
„Политика“, Београд, 18.3.2008.
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И директор „Дојче банке“, иначе ватрени заговорник неолибе
ралне економије и тоталног тржишта, уз готово дављенички вапај,
затражио је помоћ државе у обуздавању финансијског хаоса, при
знајући да само тржиште нема лек за финансијску агонију.11)
Колико је самртнички вапај нове мондијализације озбиљан по
казало је и ангажовање папе Бенедикта XVI у спашавању итали
јанске авио-компаније „Алиталија“. Како констатује Би-Би-Си, а
преноси Танјуг, (24.9.2008.). Папа увек лети „Алиталијом“ – али
изгледа да ни молитве поглавара католичке цркве неће бити усли
шене.
3. Јаз између мноштва гладних и енормно богатих или, енорм
но социјално раслојавање јесте погубно чедо савремене глобализа
ције које ће јој доћи главе.
Повећавање јаза између богатих и сиромашних се драстично и
убрзано одвија. Према подацима које је објавио „Now swich“ у свом
додатку јануара 2004. године, у првим деценијама 20. века однос у
приходима између богатих и сиромашних био је само 3:1. Деведе
сетих година тог века износио је 72:1, на крају 20. века је већ био
165:1, да би крајем 2003. године распон стигао до 615:1!
Овим невеселим подацима додајмо још и неколико чињени
ца, које говоре о диспаритету између развијених и неразвијених у
свету. У „извештају о развоју људског друштва“, које су Уједињене
нације објавиле 1999. године, стоје и докази о томе да је просечан
приход петине светске популације која живи у најбогатијим земља
ма 74 пута већи од просечног прихода петине која живи у најсиро
машнијим земљама. Имовина три најбогатија милијардера у свету
је већа од имовине 600 милиона људи који живе у неразвијеним
земљама. Рачуница је једноставна: у овом праведном свету један
човек је толико „способан“ да може да заради колико и две стотине
милиона „неспособних“ људи!?12)
Додајмо овоме и податак из светских медија који говори о то
ме да је хиљаду најбогатијих грађана Велике Британије на почетку
2008. године имало 50 милијарди фунти, а на крају те исте године
њихово богатство је увећано на 400 милијарди, чак осам пута или
800 одсто!
И још неколико података из 2007. године. Према извештају
америчког Бироа за попис (Политика, 1. 9. 2007., Београд) 12,3 од
11)
12)

„Политика“, Београд, 21.3.2008.
UNDP Human Development Report, Oxford, University Press, 1999., str. 2.
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сто или 36,5 милион
 а Американаца се може сврстати у категорију
званично сиромашних, а све више је оних у САД који су без ика
квог здравственог осигурања – таквих је било 15,8 одсто или 47
милиона.
И подаци из поменутог извора, који се односе на светску зајед
ницу су упозоравајући: (1) један одсто најбогатијих људи светске
популације поседује 40 одсто планетарног богатства. (2) разлике у
примањима у САД пре 25 година између просечне плате радника
и просечне плате менаџера биле су „само“ 20 пута, а разлика 2007.
године се повећала на 110 пута.
Почетком 2006. године, угледни „Њујорк тајмс“ у једном од
својих уводника указује на озбиљан феномен драстичног социјал
ног раслојавања, при чему док једни једва састављају крај с крајем,
другима се прелива преко сваке мере. Тамошње организације бо
раца за равномернију расподелу објавиле су податке да је распон
у примањима између менаџера и радника у великим компанијама
достигао размеру од 431:1. Активисти поменутих организација ис
тичу да док се штеди на надничарима, менаџери пуне џепове. Они
наводе и пример Дејвида Брукса, директора компаније ДХБ, ко
ме су за три године његове годишње принадлежности порасле са
525.000 на 70 милиона долара, а продајом акција згрнуо је још 186
милиона. На све то „Дејли њуз“ наводи и чињеницу да компанија
ДХБ у то време није повећавала наднице запосленима.13)
Драстичне разлике између богатих и сиромашних, утичу не
само на разлике у материјалним условима живота, већ доводе и
до стварања нове свести људи. У савременом друштву рад, ства
ралаштво, способност, стручност, одговорност и моралност све
мање су врлине. Велики научници, успешни новотари, знаменити
књижевници, добри домаћини, надарени студенти, ретко су идоли
садашњих генерација. Знатан део младих машта о томе како да са
што мање рада постане тајкун, естрадна звезда, да преко ноћи по
стане НЕКО! Они не очекују поуке и подуке како да постану спо
собни инжењери, лекари, занатлије, они више очекују практикум
са насловом „Како да постанем тајкун“.
Ако су данас неупоредиво више плаћени телохранитељи („го
риле“) тајкуна, него научници, професори, лекари, ако су „гориле“
траженија „професија“ од инжењера, новинара, агронома, онда нас
13)

Према „Политици“ у тексту „Поремећена вага“, 8.1.2006.
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не треба изненадити чињеница о промени вредности у главама са
времене генерације.14)
4. Да ли је глобално друштво данас заправо друштво или не,
чији одговор не би био занемарљив у оцени успешности живота
савремене цивилизације?
У том погледу ваља подсетити на веома занимљиво гледиште
Ериха Фрома који поставља изузетно значајно питање за савреме
но човечанство и човека у њему. У којој мери човек гради друштво
у интересу и по мери сопственог менталног здравља? Ако друштво
свој развој не усмерава према основним потребама човека, онда
оно може да се изроди у нездраво друштво „које ствара обостра
но непријатељство, неповерење, које претвара човека у оруђе упо
требе и експлоатације за друге, које га лишава осећања свога „ја“,
осим ако се не потчини другима или не постане аутомат.15)
Фром истиче да је модерно друштво у основи болесно, али се
оно не може поправљати, те стога наука треба да утврди принципе
„здравог друштва“ како би се тражили путеви ка оздрављењу лич
ности.16)
Ерих Фром када говори о здравом друштву мисли на ментал
но и духовно здравље људи. Ипак, данас када говоримо о здрављу
савременог човека не смемо раздвајати стање биолошко-физиоло
шког здравља од ментално-духовног. Јер, она су тесно повезана,
а данас, и поред фантастично узнапредованог стручног знања и
медицинске технологије лечења и физичко и ментално здравље је
изузетно угрожено.
А какво је ментално здравље данас широм света, па и (или пре
свега) у САД нека послуже ова два примера. У првом случају ра
ди се о убиствима ратних ветерана (њих 121) у САД, повратника
из ратова у Ираку и Авганистану, које су они починили, при чему
су трећина њихових жртава управо њихове супруге, девојке, деца,
рођаци, пише „Њујорк тајмс“ (12.1.2009.). Други случај говори да
је за првих шест месеци 2009. године у Јапану било 17076 самоу
бистава.17) Свакодневно се у Јапану убије просечно 94 особе и овај
тренд траје последњих десет година. Главни узрок самоубистава
по мишљењу јапанских аналитичара је рецесија и губитак посла.
14)
15)
16)
17)

Живорад Ђорђевић: „Социологија“, Цеком, Нови Сад, 2007. стр. 166.
Ерих Фром: „Здраво друштво“, РАД, Београд, 1980. стр. 42.
Исто
„Политика“ Београд, 30.7.2009.
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И податак, у Београду је само у једном дану (20. јул 2009. четворо
грађана себи одузело живот.
Посматрајмо свакодневно наше суграђане на улицама Београ
да (а посматрање јесте озбиљан научни метод) па ћемо, на жалост,
лако уочити колико њих идући улицом сами гласно причају! Има
ли јачи показатељ од овога о менталном стању грађана?!
5. Губљење идентитета стваралаштва једна је од опасних
последица новог мондијализма. Културолози и ствараоци упозора
вају на трендове угрожавања културног идентитета, унификацију
уметности и деперсонализацију стваралаштва, што води дехума
низацији и духовном сиромаштву.
Насупрот аутентичној уметности стоји провинцијална умет
ност, која, како каже београдски културолог Јелена Ђорђевић, „слу
ша налог да треба да следи правила које прописује неки центар...
А кад се каже да је европска уметност провинцијална, то значи, да,
на пример, европски филм све више прихвата холивудске и друге
одреднице, да тежи да се уклопи у тржишне трендове које дикти
ра глобалистичка економија, да се повинује захтевима популарне
културе онако како их је замислио центар“.18) И, додајмо, то значи
да центри на Западу штанцују прототипове серија попут „Великог
брата“, „Тренутак истине“, а телевизије широм света треба само
да реализују умотворине центра. Зато, Јелена Ђорђевић закључује:
„у оквирима глобализације непрекидно се поставља питање о
могућностима очувања аутентичног и специфичног и сви имамо
страх од тога да ће већ сутра свет бити бескрајно досадан, једноо
бразан и тоталитаран“.
Пример други: У Србији је ћирилица као њено културно-обра
зовно обележје протерана. Око четири петине реклама и назива
фирми у Београду је или на енглеском језику или на латиничном
писму. Грчко писмо у Грчкој, иако је Грчка „у Европи“ је нетакну
то.
Угледни српски писац Зоран Живковић, који живи у САД, у
интервјуу „Политици“ (7.2.2009.) каже да у САД све више долази
до отуђења уметничког дела од свог аутора. Свако заинтересован,
каже он, може тамо да наручи од специјализованих агенција било
коју врсту текста, од прозних дела, преко стручних радова (докто
рата, рецимо), да говори: „Ова врста услуга тамо не изазива ника
18)

„Политика“, Београд, 15.12.2007.
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кву моралну осуду... Сада се више уопште не можемо поуздати у то
да је особа чије се име наводи на корицама уистину и аутор датог
дела“.
Пронађен је, дакле, начин како убити душу уметника и ства
ралаштва.
6. Ризик или јерес, тек упитајмо: да ли је неолибералистичка
мондијализација доиста усрећила људе широм света, па и овдашње
у Србији, ако, на пример, (1) према резултатима недавног истра
живања агенције „ТНС Медијум Галуп“ сваки други запослени у
Србији свакодневно на посао одлази са страхом као да му је то
последњи радни дан у животу, или (2) ако прошле године у Слове
нији власник једног супермаркета одлучи да све запослене жене у
њему морају у време своје менструације да носе на својој радној
униформи црвени беџ или траку, да би њихови шефови могли да
контролишу која од њих тих дана има право на више одлазака у
тоалет!
7. Могла би се написати вишетомна књига о најновијим ста
вовима великих ауторитета - следбеника новог мондијализма који
садрже њихову промену односа и гледишта према природи савре
мене глобализације. Од моћног Џорџа Сороша до веома угледног
нобеловца, америчког професора економије Џозефа Штиглица, па
даље, сви они мање или више признају неуспех свог чеда.
Највредније је и са највећем друштвеном друштвеном тежи
ном је оно признање о неуспеху, које долази из главе и пера Френ
сиса Фукујаме, америчког филозофа и социолога, који се оправдано
сматра не само великим следбеником и промотером нове мондија
лизације, већ и човеком од угледа који је свим силама настојао да
филозофско-теоријски, а, заправо, идеолошки уздигне, оправда и
овековечи новоустоличени светски поредак.
Подсетимо да је реч о човеку и његовом гледишту „о крају
историје“, по коме не постоји виши поредак слободе и прогреса од
онога која је остварио неолибералистички систем, предвођен САД,
нити је могућ у будућности. Стога, писао је он, дошли смо до крај
ње тачке еволуције човечанства у којој је западна демократија ус
постављена као коначни облик владавине у оквиру људске врсте!
Овај исти Френсис Фукујама, само двадесетак година касни
је, објавио је чланак у италијанском листу „La stampa“19) под на
19)

Торино, 8.10.2008.
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словом „Крај америчког модела“ у коме је признао крах америчке
визије „о крају историје“, јер је америчка привреда искочила „из
шина и прети да са собом повуче и остатак света. Да ствар буде
још гора, за то је крив управо амерички модел“! И даље, закључује
г-дин Фукујама, „Америка је на болан начин стављена на пробу у
тренутку када остали модели – као што су Кина или Русија – изгле
дају све привлачније“.
No comment!

ДРУШТВЕНИ СЛОЈ МЕНАЏЕРА 
У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ
Менаџмент или управљање у друштву и његови актери – ме
наџери су стари колико и цивилизација. Значај и улога менаџмента
у историји друштва су увек били условљени интезитетом развоја
економије, али и других области људске делатности.
Узлет менаџмента и менаџера остварује се настанком инду
стријске револуције. Процес преласка са кућне, мануфактурне
производње на фабричку, био је условљен технолошким иноваци
јама, пре свега заменом људског рада радом машина, али економ
ски замах је оствариван у великој мери и експанзијом менаџмента,
при чему су менаџери преузимали стручне послове управљања од
недовољно упућених власника.
Менаџмент и менаџери добијају посебну и сложену улогу у
савременом неолибералистичком друштву, што због нових техно
логија и карактера организације посла, што због природе система
новог мондијализма.
Развој научне мисли о менаџменту се везује за крај 18. и поче
так 19. века када неки виспрени менаџери и власници (попут Џеј
мса Вата, Хенри Форда и других) у својим компанијама примењују
нове методе рада и управљања, али и за научна гледишта Адама
Смита, Хенрија Тауна, за кога се везује настанак менаџмента, а ка
сније – Фредерика Тејлора, потом Питера Дракера, Џеја Галбрајта
и других.
Савремена научна мисао о менаџменту уочава потребу интер
дисциплинарног приступа изучавању ове важне професије и у том
погледу остварена су запажена достигнућа у успостављању тео
ријско – методолошких основа за изучавање процеса савременог
управљања и улоге менаџера у њима.
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Са становишта друштвених интереса и развоја научне мисли
у овој области, осећа се потреба усмеравања (пре свега у социоло
гији) научних истраживања ка стицању знања о ширем социјал
ном контексту, који чини савремено друштво, у коме се оствару
је менаџмент и улога менаџера као професије, која, с обзиром на
значај коју има и позиције које из тога произилази, чини посебан
друштвени слој, високо рангиран у хијерархији слојева. С друге
стране, у научним промишљањима и искуственим истраживањима
менаџмента треба ићи пет корака даље од општег, искуствено не
утемељеног, теоријског говора који остаје у равни појмовно-мето
долошког. У средишту научног истраживања ваљало би да се нађу
суштински односи менаџера и власника, менаџера и запослених,
менаџера и јавних интереса, како у професионалном, тако и у етич
ком погледу.
Менаџери, поготову они високорангирани, јесу утицајна и ва
жна полуга савременог мондијализма. О извору њихове моћи вео
ма је запажено мишљење америчког социолога Ерика Олина Рајта,
који сматра да менаџерска моћ произилази из два основа: (1) ме
наџери врше контролу над инвестицијама (новчаним капиталом) и
над средствима за производњу), а поготову контролу над радном
снагом; (2) менаџери поседују стручно знање и вештине, а с обзи
ром да је њих због тога тешко контролисати, послодавци су при
нуђени да обезбеде њихову лојалност и сарадњу великим платама.
20)
Уколико је лојалност менаџера према власнику потребна и за
остваривање неморалних пословних захтева, онда су високе плате
још разумљивије.
Улога менаџера и менаџмента је теоријско – методолошки уте
мељена и у делима Питера Дракера, Хенрија Минзберга и многих
других аутора. Солидна социолошка теоријска потка омогућава из
лагање неколико проблема у хипотетичким тезама чије би научно
истраживање довело до спознаје природе улоге и позиције мена
џерског слоја.
Сложеност садашње улоге менаџера произилази из чињени
це да се менаџери налазе на ветрометини, у раљама остваривања
противречних интереса власника, запослених, јавних па и својих.
Доминација личних интереса власника и њихова настојања да
остварују профит без граница стављају менаџера на велике муке:
како задовољити овај главни, најчешће и једини захтев власника,
20)

Видети Е. Гиденс, „Социологија“, стр. 190.
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од чега им зависи опстанак на послу, а тиме и егзистенција, а да с
друге стране, уштеда (закидања) на платама запослених их не де
мотивише; да снижавање квалитета производа и услуга не смањи
број корисника – потрошача; да утаја пореза (закидање држави) не
доведе до правних санкција према њима – менаџерима. Само они
који не желе или не схватају тежину ових противречности могу да
их потцене или игноришу.
У овим противречностима се огледају професионалне и етич
ке недоумице и тешкоће менаџера, при чему, понекад, не помаже
ни велико знање, ни висок ниво етичности. Зато их амерички аутор
Џон Драмонд, човек са великим искуством и познавањем улоге ове
професије који је имао прилику да посматра рад компанија са свих
страна и проучава пословне људе и њихово понашање, овако опи
сује менаџере: „неки од њих су успели у тешким условима, а други
су пропали у веома повољним околностима. Међу њима је мало
покварењака, и још мање светаца“.21)
Најчешћа прича менаџера, али у затвореном кругу блиских
пријатеља, макако изгледало петпарачке, неозбиљна или банал
на, ипак, делује логички: „Власник не размишља много како ћу
да остварим што већи профит, јер то је моја брига; он се не бави
питањем како са малим платама и често неплаћеним прековреме
ним радом да мотивишем радника на већу продуктивност, а њихов
страх од губитка посла може само донекле да „мотивише“; како да
се борим за корисника услуга или купца производа, ако је квали
тет сировина или кресање количине материјала веома честа појава;
колики је тај страх када својим потписом оверавам закидање на
порезу држави; где је моја савест када прекомерном употребном
пестицида или одсуством заштите од штетних, отровних гасова
грађани оболевају?! Ако би се неко некад од нас усудио да постави
ово питање, одговор власника би, углавном био: „зато имате толи
ку плату!“
И, доиста, једино енормно високе плате водећих менаџера у
односу на запослене је скоро једина чињеница која се може негде и
понекад утврдити. Поменути професионално-етички проблеми су
нешто што је ризично и веома тешко научно истраживати. Али, то
је само један од могућих разлога који отежавају, па и онемогућава
ју, а тиме и оправдавају науку што не истражује ове појаве. Остали
разлоги (интерес предузећа и неки други) не смањују одговорност
науке за одсуство сазнања о суштини улоге менаџера.
21)

Џон Драмонд и Бил Беин: зборник „Пословна етика“, „Клио“, Београд, 2001, стр. 5.
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Не треба занемарити мишљење о томе да се савремена со
циологија превише преусмерила на изучавање неколико других
проблема, попут комуницирања менаџера и запослених, или ло
јалности запослених према компанији. Наравно, научно изучавање
поменута два проблема је, такође, веома значајно. Али, оно не мо
же да надомести недостатак научне спознаје односа моћи (и одго
ворности) у предузећима.
Значај ваљаних комуникација, поготову оних између менаџера
и запослених, јесте велики. Подсетимо да је у тејлоризму и фор
дизму ригорозна контрола менаџера над запосленима имала непо
вољни психолошки и морални ефекат код радника и стога социо
лози тејлоризам и фордизам називају системом ниског поверења.
Међутим, значајне промене у савременом свету изазване новим
технологијама, природом рада и променом његове организације,
омогућавају све веће укључивање запослених у редовно консул
товање о решавању текућих пословних проблема, што јача систем
високог поверења и води већој мотивацији радника.
Улога и положај менаџера у савременом друштву нису исто
ветни у свим деловима света. Према нивоу професионалног и
етичког обављања услуга, њихове одговорности, односу према
власницима и плаћености направићемо основну поделу на мена
џерски слој (1) у развијеним земљама и (2) у некадашњим соција
листичким земљама.
Менаџери у развијеним земљама су постали веома значајан
друштвени слој и главни егзекутори остваривања неолиберали
стичке политике и са хипотетичког становишта њихова улога, ути
цај и статус превазилази позицију не само извршавања пословне
политике, него је ниво њихових пословних креација, оперативних
одлучивања и самосталности у свему томе на завидној висини.
Врхунски део менаџера у већим компанијама је изузетно добро
плаћен, па се годишња зарада креће и на више десетина милио
на долара годишње. Значајан показатељ се огледа и у чињеници
да у западним земљама, а понајвише у САД, приликом пропадања
најмоћнијих компанија, новац који је држава немилице уложила за
отпремнине, у енормним количинама (понегде и по десетак, па и
више милиона долара) отишло је у џепове високорангираних ме
наџера.
Менаџерски слој у некадашњим социјалистичким земљама мо
гао би се посматрати бар са три различита нивоа: (1) у приватно
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– приватизованим развијеним предузећима, (2) у приватним пред
узећима у којима су власници истовремено и менаџери и (3) у др
жавним (јавним) предузећима.
1. Улога и позиција у великим приватним компанијама су
знатно слични онима у западним развијеним земљама. Њихови
власници су схватили важност експерата и њима су препустили
управљање. Ипак, претпоставка је да је већина власника задржала
непосредни надзор над финансијама и избором кадрова, као двема
најважнијим полугама које одређују моћ у управљању, а примања
водећих менаџера су и у овим предузећима изузетно висока у од
носу на запослене, али тешко их је и даље утврдити због тајности,
а понекад и због начина исплате.
2. Стање у коме су власници истовремено и главни менаџери
је веома занимљиво. Важне су две врсте запажања. Најпре, веома
често власници су у стручном погледу неокомпетентни. Примера
ради, власници неких медија у Србији, не само да су директори
(главни менаџери) него су истовремено и главни уредници: у једној
великој телевизији њен власник је некадашњи осредњи музичар,
у другој телевизији њен власник је берберин, у једној мешовитој
(злобници говоре – мешетарској) компанији менаџери су брачни
пар свршених средњошколаца, претходно запослених у трафици, и
тако редом. Слична ситуација је и у свим другим областима рада.
С друге стране, та врста власника – менаџера по правилу ангажује
такође нестручне кадрове у свом менаџменту. Страх од конкурен
ције и у условима када се држи и нож и погача је и код њих присут
на. Плате ових власника – менаџера су енигма и за пореске органе,
а камоли за научне истраживаче.
3. Менаџери у државним предузећима, а поготово у оним нај
већим су и даље веома моћни. Њихов утицај на пословну политику,
на начин рада, плате и однос према држави је велики, као што су
њихове плате у односу на запослене. Њихова одговорност према
управним одборима које именује власник (држава) је и даље сим
боличан, али је зато одговорност према политичкој партији из које
долазе, изузетно велики.
У социолошком погледу друштвени слој је најшири и најотво
ренији део социјалне стратификације. Слојеви нису ни формално
ни суштински посматрано комплетне и затворене целине.22) Не по
стоје чврсти критерији и норме на основу којих се неко може сма
22)

Живорад Ђорђевић: „Социологија“, Цеком, Нови Сад, 2007., стр. 94.

- 292 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2009 год. (XXI)VIII vol=22

стр: 273-302.

трати припадником одређеног друштвеног слоја. На основу такве
лабаве повезаности унутар друштвеног слоја произилази још једна
њихова битна особина – социјална покретљивост и мобилност. У
развијеним друштвима разлике између слојева су израженије, али
и слојеви су отворенији, односно могућност преласка појединца из
нижег у виши слој и обратно је неупоредиво већа. Наравно, прела
зак појединца из једног слоја у други није формални чин и мање је
вољни, а више објективни.
Ако се, на пример, незапослени, сиромашни менаџер запосли
и напредује у струци, постане угледан и имућан стручњак, онда он,
независно од своје воље, објективно постоје припадник вишег дру
штвеног слоја. У овом случају реч је о вертикалној мобилности,
при чему менаџер постаје припадник вишег слоја. Губитак имови
не и друштвеног статуса доводи до силазне мобилности. Драсти
чан пример силазне мобилности (покретљивости) догодио се у ве
ћини земаља транзиције, када су средњи слојеви под рушилачким
налетом транзиције преко ноћи пропадали, стварајући праву пу
стош и доносећи масовне несреће припадницима средњих слојева,
који су остајали без посла, доживљавајући све тегобе које доноси
јеврејска клетва „дабогда имао, па немао!“
Ваља подсетити да вертикална покретљивост (за разлику од
хоризонталне која се односи на физичку покретљивост људи из
места у место) је главни показатељ отворености једног друштва,
јер покретљивост људи, то јесте, њихово напредовање на лествици
друштвених статуса, показује у којој мери талентовани појединци
рођени у сиромашним породицама (нижим слојевима) имају мо
гућности, да и поред свог сиромаштва, могу да се образују и напре
дују на социјално-економској лествици.
Подсећање на елементарну теоријску основу о друштвеним
слојевима омогућава нам извођење хипотетичких ставова о дру
штвеном слоју менаџера:
– Имајући на уму основе (критерије) формирања друштвеног
слоја може се претпоставити да виши менаџери сачињавају дру
штвени слој који заузима високо место на лествици угледа и моћи
друштвених слојева.
– Ниже рангирани менаџери у професионалном обављању
послова, имајући на уму и њихову бројчану распрострањеност и
стручну тежину, могли би се у савременом друштву сврстати у ни
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жи слој менаџера, што говори и о израженој вертикалној покре
тљивости менаџера у целини, поготову у развијенијем делу света.

СМИСАО ЕТИЧКИХ ПРОБЛЕМА МЕНАЏЕРА
За Лауру Неш се оправдано може рећи да је велики ауторитет
међу научницима у свету који се баве проблемима пословне ети
ке. Она с правом поставља питање: „Откуд сад пословна етика?“23)
Додајмо, и то још у САД, у време неолиберализма! У време када
је за моћне и пребогате новац главна вредност и сиротињи је „пре
пуштен“ морал као утеха, када су приче о моралу и сам морал пот
пуно обезвређени, тешко је изучавати морал, баш толико колико и
бити моралан. Лаура Неш каже да пословна политика „није посе
бан морални стандард, већ студија о томе како пословни контекст
поставља сопствене јединствене проблеме моралној личности која
делује као представник овог система“.24)
Суштина пословне етике не огледа се само у њеној норматив
ној димензији и набрајању или опису етичких норми које садрже
пословни етички кодекси, већ се тежиште, с правом, ставља на ана
лизу примењене етике, тј. етичких искустава (етика каква јесте),
полазећи од нормативних етичких кодекса (етика какву прижељ
кујемо).25)
Да би се разумело етичко понашање менаџера ваља указати на
више важних друштвених чинилаца који утичу на ту област етич
ности. Шта је то што чини „пословни контекст“ у коме се остварује
пословни моралитет? Набројмо неколико важних чинилаца.
1. Стање општег моралитета у друштву јесте најшири по
словни контекст. Ако нема развијеног морала у осталим областима
друштва, тешко је замислити да ће га онда бити у сфери посло
вања, односно да ће се менаџери издвајати из остале неморалне
скупине.
2. Морал је историјска категорија што значи да се са проме
ном економских, технолошких, политичких и других социјалних
услова мења и стање моралитета. САД је, као и друге земље, имала
једно морално стање у време свог формирања, друго у време либе
рализма, а треће данас.
23)
24)
25)

Зборник „Пословна етика“, Клио, Београд, 2001, стр. 20.
Исто, стр. 23.
Живорад Ђорђевић: „Распећа новинарске етике“, Центар за савремену журналистику,
Београд, 2007.
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3. Традиција, такође, утиче на ниво моралности. Земље, попут
оних у Скандинавији, а поготову Јапана, са веома укорењеним мо
ралитетом, успешније се одупиру навали неморала.
4. На морално понашање менаџера веома важну улогу има ни
во моралности компанија у којима раде. А да би корпорација била
високоморална, каже амерички научник Мајкл Хофман, „она мора
да развије своју моралну културу и да дела на основу ње“.26)
Из тога аутор изводи закључак да „високоморалне корпорације
у процес образовања своје културе мора да укључи и етичке вред
ности. Или, боље речено, њена култура мора бити обликована са
моралног становишта.27)
Овом прихватљивом гледишту ваља додати питање: ко одре
ђује полазишта и принципе моралности корпорације? Одговор је
(бар за аутора ових редова) сасвим јасан: њен власник, сви остали,
у које треба сврстати и менаџере, мање или више само саучествују.
Али, у практичној примени корпорацијских етичких начела, при
државајући их се, или под притиском кршећи их, учествују у вели
кој мери менџери.
5. Лични морал менаџера је, такође веома важан чинилац у
етичком понашању. Свака личност, па и менаџер, изграђује свој
поглед на живот и свет у садејству са природним и стеченим карак
теролошким својствима, која веома битно утичу на њено етичко
понашање.28) Природно наслеђе и социјализација могу различито
да утичу на стварање истрајности, доследности и одважности, тако
да ће менаџер са таквим својствима у случајевима када се на њега
врши притисак да учини неко неморално дело, успешније или одо
левати и мудрије поступити. Несигурне личности менаџера, без
духовног и професионалног интегритета, под пресијом моћника
понашаће се неморалније него што се то од њих очекује.
Амерички аутори В. Стид, Ј. Ворел и Џ. Стид истичу да је „не
сумњиво да личност и порекло утичу на етички систем појединца
– његов систем етичке филозофије и моделе понашања“.29)

26)
27)
28)

Зборник „Пословна етика“, Клио, Београд, 2001, стр. 64.
Исто
Живорад Ђорђевић: Распећа новинарске етике“, Центар за савремену журналистику“,
Београд, 2007.
29) В. Едвард Стид, Дин Ворел, Џ,. Барнер Стад: „Интегративни модел за разумевање и
спровођење етичког понашања „Пословна етика“, Клио, Београд, 2001, стр. 85.
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Област испољавања моралности менаџера, то јест односи у
којима се манифестује моралитет менаџера јесу основни облици
њихове пословне дакле професионалне делатности: (1) односи ме
наџера и власника предузећа и установа, (2) односи са запослени
ма, (3) односи са пословним партнерима и корисницима услуга и
производа, (4) односи према држави. Наравно, ако би се говорило
о пословној етици уопште, онда би било речи и о односу запосле
них према власнику, али и власника према запосленима (иако су
њихови односи по правилу посредовани преко менаџера), односи
запослених према предузећу или установи.
У овим професионално-пословним односима у којима су
укључени одвија се и пословно-етичко понашање менаџера. Већ
цитирана Лаура Неш набраја тридесетак случајева у пракси у који
ма менаџер може да се нађе у искушењу да буде (не)моралан, али,
каже она, сваки случај нуди избор – прећи границу моралног или
не. Из тог њеног „списка“ издвојићемо неколико: похлепа, при
кривање и нетачно приказивање стања у извештајима; избегавање
одржавања дате речи или варање у погледу договорених услова и
рокова, лош квалитет; понижавање људи на радном месту; слепо
покоравање ауторитету; жртвовање невиних и беспомоћних да би
се постигли одређени циљеви; доношење одлука о производу чија
примена може угрозити сигурност других; успињање корпорациј
ском лествицом газећи друге; лагање запослених давањем погре
шних информација.30)
Аутор с правом на прво место наводи похлепу као неморално
дело. Овом ставу, ипак, недостаје конкретизација у виду набрајања
врста и могућих похлепа, при чему би било неоправдано изоста
вити питање отпуштања запослених зарад повећавања зарада вла
сника, закидања на платама, неплаћени прековремени рад, што све
није страно власницима у неолиберализму.
Долазимо до важног питања, неки би рекли дилеме: може ли
се говорити о пословном моралу (па и моралу менаџера) када се
главни, готово једини циљ неолибералистичког друштва огледа у
настојању да крупни капитал по сваку цену постане још већи! Где
је ту место моралу када је „зарађивање новца увек било у непријат
ној вези са личним осећањем за моралност.31)
30)

Лаура Неш: „Откуд сад пословна етика“, Зборник „Пословна етика“, Клио, Београд,
2001, стр 27 и 28.
31) Исто
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Амерички теоретичар Алберт Кар је својевремено изазвао
код колега прилично подозрења ставом да „етика пословања није
друштвена етика, већ пре етика игре покера“.32) Јер, каже он, ми
лиони пословних људи се свакодневно осећају спутано говорећи
свом шефу да, док потајно мисле не, те да је ово општеприхваћено
као „дозвољена стратегија“, ако се зна да је алтернатива отказ.“33)
Пословна етика је етика игре, „а она се разликује од етичке рели
гије“34) Иако се из ових неколико ставова можда може закључити
да је и сам Алберт Кар противник пословне етике у свом извор
ном значењу, ипак, он својом анализом у поменутом делу, заправо,
доказује да декларативна, дакле, речима исказана, заклињања вла
сника и менаџера у сопствену етичност веома одударају од нивоа
етичности у практичном пословању. Уверавања доказима да једно
причају, а друго раде, власници своју неморалност квалификују
ставом да је то само „нормална пословна пракса“, а цела организа
ција којом руководе, каже Кар, „дубоко је огрезла у бројне страте
гије обмане“.35)
Суочени захтевима власника (повећање продуктивности и ефи
касности - зарад сопственог профита, смањење трошкова – зарад
мањих плата и континуирано смањење броја запослених), радника
(веће плате) и потребе мотивисања запослених зарад веће продук
тивности, али без материјалне стимулације), менаџери западају у
раље противречних интереса које правезилазе могућности профе
сионалног сналажења и воде их на терен етичког. Прихватити без
условно захтеве власника често води до неморалности, не сложити
се са захтевима води у отказ! Има ли излаза за менаџере у нечему
што се може назвати компромисом између савести и егзистенци
јалног угрожавања, што је домен утилитарне етике?
Подсетимо, најпре, на значајне чиниоце који одређују морал
ног човека. Етичари се слажу у оценама да морално деловање мо
же да буде само свесно деловање, деловање по савести, и уколико
постоји воља да се делује. Свест, савест и воља (слободно опреде
љивање), а не спољна принуда јесу основа моралног деловања.36)
Само они поступци који су резултат свесног просуђивања и сло
бодног избора (одлучивања), дакле, вољи човека да нешто ура
32)
33)
34)
35)
36)

Carl Albert: „Is Business Bluffing Efhical?“, Harvard Business Review, 46, 1968, str. 143.
Исто
Исто
Исто
Живорад Ђорђевић „Распећа новинарске етике“, стр. 22.
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ди могу да буду предмет моралног суда и вредновати понашање
као добро или зло. Наш познати етичар Вуко Павићевић каже да
су „само неки од старих грчких филозофа софисти и у најновије
време фашисти сматрали да се сила, моћ и морал поклапају, јер...
само слободан човек је морално одговоран.37) И познати немачки
филозоф Филхелм Јерузалем истиче: „Сваки морални суд полази
од претпоставке да је човек, који потпуно располаже својим ду
ховним силама, способан да дела слободно, пошто је о свему сам
промислио. Акт воље је онда слободан, када је лице које га врши
свесно своје одговорности“.38)
Човеково понашање се може вредновати као морално или не
морално само ако он дела свесно, по својој савести и својом во
љом. Али, кад је човек у позицији да није могао својом вољом све
сно да утиче на своје понашање, ако је оно изнуђено присилом и
да он доиста није могао друкчије да поступи, односно да је морао
да поступи како је поступио, онда, по мишљењу већине етичара,
такав изнуђени поступак не може бити предмет моралног суда као
добро или зло.
Ово је бит моралности. Човек је у животу понекад принуђен
да учини неки поступак са којим се не слаже, који не би урадио ни
свесно, ни својом вољом да није великом присилом натеран. Ако,
на пример благајник у банци пред упереним пиштољем пљачкаша,
против своје воље и савести, да би сачувао живот, ипак, отвори ка
су са новцем, онда је тешко осудити га као неморалну особу.
Менаџери, поготову они главни су, такорећи, свакодневно, под
условом да су морално одговорне личности, пред моралним диле
мама: најчешће под притиском власника смањити квалитет произ
вода и тако оштетити купца или не; смањити плате запосленима
зарад већег профита власника или не; отпустити радника или не,
и тако редом, у недоглед. Свака неиспуњена жеља газде је корак
до отказа. Испуњавање неморалних жеља је атак на његову савест,
коју не треба нимало потценити. У овим дилемама преплићу се
професионално и етичко, преплићу се опасности по егзистенцију
и савест.
Иако сваки пословни чин главног менаџера не представља
увек дилему између хлеба и савести, односно свака дилема про
фесионално – етичке природе не мора да води урушавању или ег
37)
38)

Вуко Павићевић „Основи етике“, Београд, 1967., стр. 66.
Вилхелм Јерузалем: „Увод у филозофију“, Београд, 1986, стр. 86.
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зистенције или савести, ипак, врхунски менаџери који настоје да
остану и професионалци и морални, тешко могу да буду равноду
шни и безбрижни.
А како је стварно стање ствари са нивоом менаџерске морал
ности тешко је закључивати без озбиљнијих сазнања, добијених
путем научних истраживања. Свакако је тешко и неоправдано било
какав одговор уопштити и моралну разноликост менаџера стрпати
у исти кош. Да ли су плате менаџера делом високе и због потреба
да се компензира удар на њихову савест или не, је искључиво у
функцији хипотетичког размишљања, а не закључивања.
Између искључиве и очигледне одговорности менаџера за мо
рални чин и потпуне неодговорности услед безизлазних притиса
ка постоји мноштво случајева моралитета за које је мање или ви
ше тешко утврдити одговорност менаџера за конкретни морални
чин. Навешћемо више примера. (1) Власник наложи менаџеру да
смањи плате запосленима, а он примајући наређење са одушевље
њем прихвати, а радницима говори да је он против тога, али мора
да оствари захтев против своје воље и „савести“. Реч је, дакако, о
класичном неморалном делу или његовом добровољном саучесни
штву. (2) Власник наложи да се смањи број запослених за, на при
мер, десет одсто. Менаџер нема избора, али се опредељује за оне
најнеодговорније и најнестручније, које би вероватно и сам отпу
стио да је власник. Могло би се за ово утилитарно опредељење ре
ћи да је распета моралност, јер је менаџер објективно непрестано
разапет између неминовног избора добра и зла, а избор одудара од
његове воље и слабости, но, настоји да између два зла одабере оно
мање.
Утилитарна етика менаџера је, дакле, она врста примењене
етике у којој менаџер настоји да пронађе компромисно решење не
само између своје савести и егзистенције, него и решење чије ће
штетне последице бити мање и за запослене и за њега од оних ако
би зарад своје савести и моралне одговорности одбио било какву
солуцију у извршавању присиле.
Колики је стварно удео менаџерског слоја у агонији савреме
не цивилизације? Јесу ли они анђели и(ли) ђаволи, а можда, само
уклети извршиоци неолибералне политике са свим професионално
етичким последицама?
Тешко је заобићи решење професионално – етичких не само
менаџера и компанија, већ у знатној мери и глобалног друштва,
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које предлаже Лаура Неш. Реч је о полазишту које се темељи на
суштини проблема: „Време је да се направи нова погодба за капи
тализам која признаје да се вољна размена, здравље појединца и
друштва и сарадња великих група људи заснивају на нечему што
је веће од личног интереса. Све док се не уздигну изнад позивања
на лични интерес, важећи оквири за постављање циљева и други
мотивациони оквири за решавање проблема представљаће узрок
моралног и финансијског неуспеха компанија“.39)
Предложено решење је крупан залогај за неолибералистичку
политику која се темељи на фаворизовању личног интереса вла
сника крупног капитала. Може ли се догодити такав заокрет и ко
ће остварити ту равнотежу приватних и јавних интереса? Реализа
цију постављеног циља Лаура Неш види у оном начину стварања
профита чији основни мотив није превасходно сопствени интерес,
већ стварање вредности и пружање услуга другима. Дакле, ствара
ње профита не би био примарни или готово једини мотив (какав је
случај у неолиберализму), већ би важан мотив био стварање нових
вредности, осећај задовољства постигнутим пословним успесима,
што води задовољавању јавних потреба. Овај процес Лаура Неш
назива „споразумна пословна етика“ и каже: „Споразумна етика
обезбеђује не само више простора за општу моралност у послов
ном размишљању, већ и прилику за јачање осећаја сопствене вред
ности код менаџера.40)
Колике су стварне моћи менаџерског слоја да допринесе
остварењу коренитог преокрета који предлаже Лаура Неш? У од
говору на ово питање ваља, најпре, рећи да менаџерски слој у про
фесионално-етичком погледу не представља хомогену целину. Ви
сокорангирани менаџери имају већи утицај и моћ, али и стечене
привилегије које би свим средствима да очувају. Знатан део њих
је савезник свеколике моћи, а не промена зарад потреба друштва
и то је извориште њиховог ослабљеног моралног кредибилитета.
Интелектуално – професионална и етичка мисија тог дела мена
џера се често исцрпљује и своди на сервисирање интереса својих
газда, јер схватају да само из такве сервилности могу очекивати
своје благостање. Зато окретање потребама јавности, интересима
човека и друштва може се очекивати од ниже рангираних менаџе
ра, а њихове могућности су знатно скромније. Криза неолиберали
39)
40)

Лаура Неш: „Откуд сам пословна етика“, стр. 36.
Исто, стр. 39.
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стичке политике није само финансијска агонија, која се може олако
превазићи упумпавањем веће количине државног новца. Свеопшта
криза друштва није заобишла ни менаџерску елиту, којој је створи
ла осећај уздржаности, дезоријентисаности и неизвесности. Они
умнији и разумнији схватиће потребу трагања за одрживијим кон
цептом развоја савременог друштва. И велико научно име из обла
сти економије, нобеловац Џозеф Штиглиц, саветник Барака Обаме
током предизборне кампање, рекао је, приликом посете Београду
(децембар 2008.), да је „главни део америчке економије практично
уништен, страдао је центар глобалне светске економије. САД су
извезле рецесију у цео свет“, додавши притом „тражимо замену за
капитализам“!41)
Већ поменути француски историчар Ерик Обебом износи за
нимљив став, односно закључак: „Немогуће је проценити колико
дуго ће трајати америчка превласт. Једино у шта сам апсолутно
уверен јесте да је реч о пролазној појави.42)
Шта је, и где је, дакле, излаз за човечанство и човека у њему?
Кад најспособнији, умни, талентовани и етични ствараоци из свих
друштвених слојева постану доминантни у савременом информа
тичком друштву, кад постану моћнији од слојева тајкуна, меше
тара, мафијаша, политичара-дилетаната и других неспособних,
непродуктивних моћника, онда се може говорити о испуњењу ци
љева информатичког друштва, које води прогресу савремене циви
лизације као заједнице срећних нормалних и остварених људи: То
је пут ка хуманистичкој визији друштва.
А она није ни идеолошка (ни лева, ни десна, ни центрумашка)
ни политичка, ни религијска, већ овоземаљски идеал коме стреми
човек, коме наука треба да помогне у проналажењу пута ка њеном
остваривању.
Živorad Đorđević
THEORETICAL FOUNDATIONS OF INVESTIGATION OF
MANAGERS AS A SOCIAL STRATUM IN TRANSITION
Summary
The stratum of managers is significant and powerfull in
contemporary society. Scientific investigation of this phe
nomenom should be founded upon theoretical reflection
about meaning of contemporary globalism, as the wi
41)
42)

„Политика“, 10.12.2008.
Eric Hobsbaum „Ou va l’Empire amairicaine“, Le monde diplomatique“, Paris, 2003.

- 301 -

Живорад Ђорђевић ТЕОРИЈСКА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВЕНОГ ...

dest context within which managers operate. Starting as
sumption is that the crisis of new globalism is universal,
not only financial one. The centar of gravitu of scientific
knowledge is based on professional role of menager stra
tum, their influence and position which stems from it. Ho
wever, there is a need for a study od moral dimensions
of manager engagement, as well as social concequences
which accompany their ethical dimension in the time of
great crisis of glbalism.
On the basis of this theoretical premises thorough and re
levant researches are possible.
Key word:

Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције .....
.......... 2009. године.
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О		
ПОЛИТИЧКОМ НАСИЉУ У СРБИЈИ У
ВРЕМЕ РАСПАДА ОСМАНСКОГ ЦАРСТВА
Сажетак
У раду се разматрају различити основни и сложени
појавни облици политичког насиља на примеру терора
османских власти над српским народом у време распа
да Османског царства на крају 18. и почетку 19. века.
Српски народ је за време османске власти стално био
изложен различитим облицима политичког насиља. У
том смислу се насиље османских власти над српским
народом може сматрати политичко-историјском по
јавом дугог трајања. Облици насиља су се мењали у
зависности од моћи централних власти, али је стра
ховлада, као њихов начин испољавања стално опста
јала. Док су у време успона царства Османлије спро
водиле политичко насиље у функцији своје освајачке
политике, дотле је у време распада османске држа
ве ово насиље било у функцији одржања на власти. У
време расула легалне османске власти, на крају 18. и
почетку 19. века, политичко насиље добило је најго
ре облике. Терор и одмазде над рајом као и политич
ки атентати над српским старешинама примери су
неконтролисане силе јаничарских предводника који су
били незадовољни губљењем положаја у хијерархији
османске државе.
Кључне речи: политичко насиље, терор, османске вла
сти, српски народ

УВОД

U

сваком човеку постоји потреба за поседовањем моћи. Она се
најпростије сагледава као снага или енергија. Моћ омогућава
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опстанак, продужење врсте, али и могућност појединца или групе
да остварује своје интересе чак и ако им се други противе.1) Готово
је немогуће одредити размере моћи. Границе нису видно омеђене
те стога интензитет моћи расте и смањује се у зависности од спо
собности појединца, склоности, духовне и интелектуалне снаге,
карактера, издржљивости.2) Воља за моћи је основа егзистенције
и опстанка .
У теорији психолошке моћи Фридрих Ниче сматра да оно што
човек хоће је вишак моћи. Адлер, под утицајем Ничеа, нагон за мо
ћи ставља изнад либида. Он полази од теорије да иза сваке неурозе
стоји комплекс ниже вредности који се у тежњи ка моћи компензи
ра, управља збивањима у личностима да би осигурао стабилност
осећања и савладавања потчињености.3)
По теорији Томаса Хобса на првом месту стоји жудња за трај
ном и непрестано увек новом моћи, општим нагоном целог чо
вечанства који завршава само смрћу. Хобс је приметио да сама
перцепција нечије моћи од стране стварних или потенцијалних
објеката могу значајно да допринесу реалном увећању потенцијала
његове моћи.4) То нас наводи на закључак да је страх свакако битан
елемент структуре моћи. Чињеница да моћ није јасно омеђена ука
зује нам да је она мистериозна, скривена, загонетна, тајна.
Политичка моћ је друштвена категорија на коју се природно
надовезују власт, сила и насиље. То су термини чија значења нису
сасвим разграничена односно делимично се преплићу.5) С обзиром
на то да нису јасно разграничени, а изучавамо их као друштвене
појаве, описаћемо их као «енергију власти».6) Овако дефинисана,
друштвена моћ наводи нас на закључак да је можемо изједначити
са «радом» нарочито ако из њега произилазе одређене производне
моћи као основа целокупне друштвене моћи. Она се у различитим
појавним облицима изражава на разним друштвеним подручјима:
економска моћ, идеолошка моћ, религиозна моћ.7)
Основа политичке моћи је економска моћ. Њу дефинишемо
као поседовање личног или као могућност располагања друштве
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Љ. Тадић, Наука о политици, Београд, 1988, стр. 48.

С. Јовановић, О држави, Београд, 1922, стр. 18.

С. Јовановић, Из историје политичких доктрина, Београд, 1990, стр. 22.
Д. Симеуновић, Теорија политике, Београд, 2002, стр. 147.
Р. Стојановић, Сила и моћ у међународним односима, Београд, 1982, стр. 11
Д. Симеуновић, Теорија политике, Београд, стр. 145.
Д. Симеуновић, Политичко насиље, Београд, 1989, стр. 6.
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ним богатством. Поседовање политичке моћи је услов за поседо
вање економске моћи и обрнуто. Свакако, политичка моћ служи
увећању економске моћи.8) Отуда, политичка моћ која је изведена
из економске моћи утиче на кључне токове развоја друштва, а који
се испољавају кроз односе надређености и подређености.
Једна од дефиниција моћи је Опенхајмерова по којој је моћ
«способност утицања, ограничавања или кажњавања.»9) Ово нас
наводи на закључак да «моћ као надмоћ у клици садржи насиље».
Извођење насиља је манифестација моћи, али може бити и мани
фестација немоћи. То може бити и знак нестанка ауторитета, што
је по Милсу «последњи облик моћи».10)
Моћ познаје правила али искључиво поштује своја. Међутим,
ако говоримо о институционализованој политичкој моћи која је ор
ганизована и као таква почива на позицијама с правном способно
шћу одлучивања, називамо је власт. Она се простире пољем чије су
границе омеђене законима. Штити успостављену друштвену орга
низацију и служи тој сврси.
Русо је закључио да најјачи није никада довољно јак да увек
буде господар, ако не претвори своју снагу у право, а послушност у
дужност.11) Свен Папке, пак, наглашава да је свака власт специфич
на за себе.12) Међутим, општа карактеристика сваке власти је да је
она организовано насиље једне друштвене групе с циљем обезбе
ђења њене доминације у друштву.13) С обзиром на то да је влада
вина однос друштвених снага које утичу на усмеравање кретања у
друштвеној заједници или у некој области друштвеног живота те
заједнице, можемо говорити о владавини мањине, класе, партије,
династије.
Легитимна владавина је легитимно институционализована
моћ за разлику од нелегитимне владавине која је могућа само кроз
репресивно насиље. Она има за циљ да обезбеди апсолутну послу
шност, што не значи да увек може да обезбеди и потпуну контролу.
Карактеристика власти је да она мора да се брани од оних који је
угрожавају јер одрећи се силе, значило би одрећи се власти.
8)
Исто, стр. 6.
9)
Исто, стр. 7.
10) Исто, стр. 6.
11) З. Николић, Перцепција моћи, Београд, 2003, стр. 17.
12) Д. Симеуновић, Политичко насиље, стр. 8.
13) Д. Симеуновић, Теорија политике, стр. 147.
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Моћ, сила и насиље су органски део власти. Сила је средство
владавине а насиље је начин владавине односно метод који има
различите облике. Између силе и насиља не постоји јасно дефини
сана граница.
Сила као део спровођења власти је у суштини неопходна али
истовремено и непопуларно средство спровођења моћи. Иако ну
жна, њена примена би морала да буде рационална, објективно
неопходна, друштвено заштитна. У противном, сила може бити
нерационална, прекомерна, што рађа револт, отпор и рушење ауто
ритета власти.
Свакако, власт познаје и друга ефикасна средства осим силе,
за постизање одговарајућих циљева и разрешавање конфликтних
ситуација.14) Нити се моћ реализује само силом, нити је насиље
обавезни начин реализовања моћи. Да је сила моћна, осликава се
и у томе да она делује и када се не употребљава директно.15) Само
постојање силе може утицати на остварење одређених интереса.16)
Насиље као такво није увек садржано у самом чину директне упо
требе силе. Оно се може реализовати притиском, односно претњом
тако да се субјекат притиска осећа реално угроженим, па такво на
сиље доживљава као психичко, односно индиректно насиље над
собом.17)
Политичко насиље је увек рационалан чин. Његови узроци на
стају пре свега у друштвеним односима, а корени насиља у основи
леже у економским, идеолошким или политичким разлозима. Сто
га се политичко насиље појављује у различитим формама, тако да
га можемо разграничити по врстама и појавним облицима.
– Према садржају, могуће је одредити најмање две врсте наси
ља: физичко и психичко;
– Према начину вршења, познајемо директно и индиректно
насиље.
Индиректно насиље можемо разграничити на структурално,
чији је вршилац невидљив и институционализовано, које спроводи
власт помоћу силе. На основу злоупотребе регулативе, власт de
iure институционализује насиље које обухвата све у друштву и на
14)
15)
16)
17)

Д. Симеуновић, Политичко насиље, стр. 12.

В. Ћетковић, Моћ и криза етатизма, Београд, 1984, стр. 66.
М. Диверже, Увод у политику, Београд, 1966, стр. 29.

Д. Симеуновић, Теорија политике, стр. 149.
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тај начин de facto противправно задире разним принудним мерама
у различите области људског живота.

– Према носиоцима, разликујемо индивидуално од ко
лективног насиља;
– Према времену трајања, насиље разликујемо као чин тре
нутног и дуготрајног деловања;
– Према разложности деловања, насиље разликујемо као ра
ционално и ирационално, с тим што као допуну овој подели може
мо додати и противречност свесног и несвесног насиља.

ОСНОВНИ И СЛОЖЕНИ ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ 
ПОЛИТИЧКОГ НАСИЉА
Основни појавни облици политичког насиља су: претња силом,
принуда, притисак, психофизичко злостављање, политичко уби
ство, атентат и диверзија.
Претња силом је облик индиректног насиља. Реализује се без
директне употребе силе. Циљ таквог деловања је остварење одго
варајућих интереса изазивањем страха код жртве. Ако се ради о
јединци или групи, страх као такав је базиран на бојазни од физич
ких повреда и нарушавања идентитета.18) Ако се, пак, ради о држа
ви као субјекту насиља, јавља се страх од губитка територијалног
интегритета.
Претња силом представља потенцијално или стварно насиље
у зависности од интензитета, остварљивости и стварних могућно
сти онога који прети. Нарочито ако се сила приказује, димензиони
ра она може деловати застрашујуће. Као државно насиље, претња
силом се јавља у форми војних маневара и приближавања војној
интервенцији или рату.
Свака принуда као радња подразумева насиље. Она је актуели
зовани моменат остварења интереса субјекта принуде путем ствар
не или намераване употребе силе. На тај начин, субјект над којим
се врши насиље приморан је да против своје воље реализује инте
ресе онога који врши принуду. На то утичу тренутне околности,
нарочито разни облици зависности.
Притисак је облик насиља када се делује на субјекта који има
одређене ресурсе моћи а постоји бојазан да их изгуби. Уз одређе
ну цену уступака а у интересу онога ко га врши, притисак може да
18)

В. Димитријевић, Страховлада, Београд, 1985, стр 11.
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се повећа или да нестане, у зависности од исхода односно циљева
његовог вршиоца.
Психофизичко злостављање је мучење. Базирано је на спозна
ји да човек нерадо доживљава физички бол и душевну патњу и као
такве их не може дуго поднети. Као облик политичког насиља, оно
је свесно, циљано и рационално. Обухвата низ болних и понижава
јућих радњи злостављања са којима се политички противник жели
казнити, понизити, принудити на одређени начин понашања или
присилити на давање одређених информација.
Политичко убиство је санкција против идеолошког, стварног
или потенцијалног непријатеља. Крајњи циљ је трајна и физичка
елиминација као казна за његово деловање, убеђење или превен
тивно уклањање политичког неистомишљеника или противника.
Овде морамо направити разлику између политичког самоуби
ства које је, као такво, вид политичког протеста. То је чин да се са
моуништењем, јер жртва не види други излаз, укаже на драстичан
начин какви су односи у друштву.
Атентат је угрожавање живота важне политичке личности
односно покушај или извршење ликвидације. Као жртва атентата,
може бити једна личност или евентуално мали број лица против
којих се кује завера. Иако се сваки атентат не завршава ликвидаци
јом, јер се неки завршавају и неуспелим покушајем ликвидације, и
тада се несумњиво ради о намери да се атентат изврши.
Разлика између атентата и политичког убиства је свакако у то
ме што је политичко убиство свршен чин а атентат може бити и
неуспешан. Такође, атентатом се угрожавају животи једне или ви
ше важних политичких личности док жртве политичког убиства
не морају бити релативно важне политичке личности, с тим што
политичко убиство може бити и масовних размера.
Диверзија (лат. diversio - различит, супротан, непријатељски) је
смишљена, прикривена, и неочекивана акција.19) Жомини и Клау
зевиц диверзију одређују као класичну војну доктрину која се као
тактичка варка изводи у склопу борбених дејстава у позадини не
пријатељске територије. Она има за циљ да непријатељу одвуче
пажњу од главног правца удара односно да га дестабилизује војно,
политички, економски и морално. Ефекти такве акције су униште
ње материјалних средстава или дела људства, али жртве нису само
19)

О. Ђорђевић. “Диверзија”, Лексикон безбедности, Београд, 1986, стр. 59.
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изгинули и рањени већ и потенцијалне жртве које могу бити циљ
у следећој акцији.
Диверзија као акт директног насиља може бити изведена и у
миру. Њени носиоци најчешће могу бити војне и политичке инсти
туције и организације, односно државе као и политичке заверенич
ке групе и терористичке организације.20)

Од диверзије треба разликовати саботажу. То је смишље
на и прикривена делатност која има за циљ изазивање веће
материјалне штете у привреди или предузећу непријатељске
државе. Такве акције остављају утисак случајности, као да су
изазване непажњом или немаром.
Сложени облици политичког насиља: насилни протести, по
буне, нереди и немири, тероризам, субверзија, репресија, терор,
устанак и рат нису само скуп више основних облика политичког
насиља, већ њихов међузавистан однос.
Политички протести су упозорења владајућима. Такође, они
су најаве отпора односно принуде. Блажи облик упозорења су не
насилни политички протести. Ма колико добро били испланирани,
организовани и контролисани могу прерасти у насилне политичке
протесте. Свакако протести не подразумевају директну употребу
силе али у крајњем случају насиље је моћно средство радикализа
ције протеста.21)

До прерастања ненасилних у насилне политичке проте
сте долази услед:
–
–
–
–
–

интензивирања идеолошко политичке делатности;
промена услова извођења политичког протеста:
надјачавања страсти и емоција над лимитима разума:
избијања инстинкта за самоодржање у први план;
смишљеног или спонтаног усмеравања учесника од стране
интерних вођа протеста или неког спољног акционог језгра
на насилне, као примереније, методе испољавања проте
ста.22)
Политички протести су најизраженији у кризним ситуацијама.
Узроци кризних ситуац
 ија могу бити: економска криза, социјал
20)
21)
22)

Д. Симеуновић, Политичко насиље, стр. 111.
Исто, стр. 113.
Исто, стр. 112.
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но раслојавање, класне супротности, националне, расне, етничке,
религијске противречности. О каквом се степену политичког про
теста ради, зависи од више фактора од којих су кључни: број уче
сника, степен њихове организованости; могућности и ресурси које
учесници поседују, избор метода извођења акције, као и објектив
на могућност остварења циљева.
Развој и сам успех политичког протеста условљени су раз
личитим чиниоцима: средином у којој се изводи; друштвено еко
номским тренутком; мотивисаношћу актера; односом владајућих
према протесту; могућношћу и спремношћу да се протест угуши;
темпом којим се акција изводи.
Политичка побуна може бити лична, групна или колективна
супротстављеност владајућима. Карактерише је одређени степен
усклађености акција усмерених у правцу остварења циљева који
се не могу релаизовати мирним путем.
Светозар Марковић је за буне рекао да су форме личног, груп
ног или масовног политичког или социјалног протеста; да могу
бити израз и индикатор опстанка, како наводи „осећања човековог
достојанства и првог човековог права: властитост од себе самог.“
Он додаје да је и „сваки устанак природан, неизбежан, дакле, зако
нит чим је изазван насиљем човека над човеком и чим је управљен
на то да се слобода личности утврди.“23)
Нереди најчешће настају као резултат зачетка побуна или
устанка. Они могу настати и као последица природних катастофа
и елементарних непогода које код људи стварају панику и страх,
изазваних нагоном за самоодржањем. Насилни политички нереди
изражавају се кроз асоцијално и деструктивно понашање групе ак
тера. Карактеристика ове појаве је колективна и директна употреба
силе. Она је обично обојена политичким садржајем али и ограни
ченом могућношћу утицаја на политику владајуће структуре. Нај
чешће оваква врста политичких протеста нема битног утицаја на
промену друштвено економског уређења, што је узроковано пре
свега недовољним степеном организованости, као и ограниченим
временом трајања. 24)
Учешћем у нередима долази до наглог ослобађања пригуше
них емоција што гомили даје могућност анонимног и некажњеног
деловања без наглашеног лимита личне одговорности. Већи део
23)
24)

Исто, стр. 126.
Исто, стр. 119.
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учесника нереда руковођен је радозналошћу, емоцијама, нагоном,
а не јасно дефинисаном свешћу о друштвеној оправданости таквих
активности.25)
Немири су сложени облик политичких активности. Одликује
их одређени ниво свести актера као и њихова припадност одре
ђеној друштвеној групи, односно њихов положај у друштву. Ни
во организованости и планирање активности су на вишем степену.
Заступљен је већи број учесника на већој територији. Циљеви су
јасно дефинисани а трајна мотивисаност актера тежи отклањању
немира као форме социјалног конфликта након остварења задатих
циљева.
Учесници немира не шаљу упозорење у своје име, већ у име
оних чије интересе стварно заступају. То су обично социјални, еко
номски или политички интереси одређене класе, нације, вере или
расе. Уколико нису саставни део револуције, они представљају
упозорење принудом и протестни сигнал властима, тренутној по
литици или облику друштвено економског уређења.26)
Тероризам је један од сложених облика друштвеног насиља
испољен у сфери политике, против неког друштва или неке поли
тике.27) Карактеристичан је по томе да је оружје мањине, да су жр
тве најчешће недужна лица и да поред унесрећених изазива страх
жртвом над друштвеном групом којој жртва припада. Изводи се
насиљем у циљу супротстављања против неке или нечије власти,
обично у време политичких и економских криза.28) Терористич
ке акције обухватају отмице, уцене, претњу силом, психофизичко
злостављање, атентате, саботаже, диверзије, појединачна и масов
на политичка убиства.29)
Субверзија је сложени облик институционализованог насиља
коју карактерише индиректна и директна примена силе. Реализу
је се у простору идеолошких, економских и културних образаца
одређеног друштва односно политичког система. Стратешки циљ
је дестабилизација друштвено политичког система изнутра. Изво
ђењем различитих рушилачких техника широког спектра носилац
субверзије покушава да без војне интервенције, оствари циљеве.
25)
26)
27)
28)
29)

Исто, стр. 120.
Исто, стр. 121.

Д. Симеуновић, “Проблеми дефинисања савременог тероризма”,
Српска политичка мисао, вол 15, бр. 3-4, 2005.
Д. Симеуновић, Политичко насиље, стр. 132.
Д. Симеуновић, Теорија политике, стр. 159.
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Без међународне осуде, без последица, са релативно малим улага
њем и незнатним људским губицима, он својим активностима реа
лизује стратешке, политичке, привредне и војне интересе.
Одлика успешно организованог субверзивног деловања је из
налажење примерених метода.30) Најчешће коришћени методи су
шпијунажа, саботажа, изазивање и продубљивање кризних ситуа
ција, корупција руководећег политичког, привредног, војног и на
учног кадра земље.
Свакако да је једна од главних препрека субверзије заједни
штво. Разбијањем територијалног интегритета и сваког другог ви
да друштвеног заједништва отвара се простор за тзв. технику дру
штвеног расцепа, односно примену једне или више од следећих
метода:
– расцеп у политичким, привредним, војним, научним и кул
турним врховина датог друштва;
– расцеп између политичког и привредног руководства;
– расцеп између врха и базе;
– расцеп у бази између одређених верских, националних или
социјалних група.
Основи расцепа су класни антагонизам, национална и рели
гијска нетрпељивост, недостатак демократије, социјалне разлике,
постојање традиционалних жаришта и немира.31)
Репресија је легитиман систем принудних активности, као на
чин одржања и опстанка владајућих. Она је увек нужно средство
и део политике. Њен интензитет и обим треба да буду пропорцио
нални са потребом заштите одређеног система. Репресија је немо
гућа уколико власт нема апсолутну контролу над органима прину
де, у првом реду над војском и полицијом. Овакве активности могу
бити благо изражене, са директном употребом силедо интензивних
и бруталних које се могу завршити репресалијама.32)
Репресалија је нелегална форма репресије масовних размера.
Може бити извршена од стране власти или завојевача на заузетој
територији. Циљ такве активности су одмазде или застрашивања
становништва.33) Посебан вид репресалија је реталијација. То је
30)
31)
32)
33)

Д. Симеуновић, Политичко насиље, стр. 135.
Исто, стр. 138.
Исто, стр. 131.
Исто, стр. 141.
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одговор једне државе другој истим чином на неки чин повреде ме
ђународног права. 34)
Терор је вршење директног насиља у оквиру спровођења моћи
са циљем одржања на власти или увећања моћи владајућих. То ни
је одлика сваке власти већ само страховладе, чији је циљ организо
вано и планско изазивање страха широких размера. Таквим актив
ностима се код застрашених изазива жељено понашање док власт
реализује конкретне интересе. С обзиром на то да се насиље врши
неселективно и насумично сви чланови заједнице се осећају не
сигурности нису поштеђени ни терорисани ни они који тероришу.
Неизвесност за личну судбину и помешаност страха и наде да ће
због неселктивности баш они бити поштеђени има за последицу
битно смањену вољу за отпором, нарочито у деловима територије
још непогођеним насилним мерама.
Устанак је „опште друштвено организовано супротстављање
неке веће друштвене групе, класе или нације постојећим, сопстве
ним или туђим властима на простору на којем заједно егзистира
ју.“35) Може започети као ненасилни отпор, насилни отпор, оружа
на побуна или скуп мањих побуна сврстаних у јединствен фронт.
Одликује се високим степеном организације и масовним отпором
веће друштвене групе. За успешно извођење устанка неопходно је
да руководство буде признато од свих учесника, да је ниво свести о
учешћу устаника висок, да су циљеви јасни а методи објективни и
да учесници поседују материјална средства за борбу.
Рат, како га Клаузевиц дефинише је наставак политике не
ким другим средствима. То је сложен политички процес односно
најсложенија форма политичког насиља. Рат је наставак политике
насилним средствима која је започета ненасилним. До рата дола
зи оног тренутка када се друштвене противуречности заоштре до
граница да сва остала политичка средства постану недовољна за
њихово разрешавање.36)

НЕКОНТРОЛИСАНА СИЛА И НАСИЉЕ ЈАНИЧАРСКИХ
ВОЈНИХ СТАРЕШИНА
Султан Абдул Хамид I који је био на престолу од 1774. до 1789.
године држао је у рукама централну власт у престоници. Међутим,
34)
35)
36)

Исто, стр. 142.
Д. Симеуновић, Теорија политике, стр. 161.
Д. Симеуновић, Политичко насиље, стр. 171.
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фактичко стање по провинцијама било је сасвим другачије. Његов
ауторитет био је једва признат. Неки великаши, због тешкоћа на
спољњем плану, домогли су се важних положаја на локалном ни
воу. Пошто је спољна опасност била стална претња Царству, Сул
тан није ни покушавао да успостави централну власт на силу. Он
је унутрашње немире решавао тако што је локалним великашима
додељивао земљу и положаје. Резултат таквог односа био је да су
султанови поданици били само подстицани да још јаче изразе сво
је тежње ка независности. Оваква тежња се огледала нарочито на
пољу финансија и на економском плану. Највећи део прихода који
је требало да пошаљу у Царску ризницу, задржавали су за себе и
своју земљу.
Спољно политичке прилике и немири у провинцијама Осман
ског царства захтевали су корените промене. Након завршетка Ру
ско-османског рата 1774. године султан Абдулхамид I започео је
најпре са обновом војске. Томе су претходили велики губици на
бојном пољу, скоро уништена ратна флотила и застарела артиље
рија.37)
Реформа је захватила и редове јаничара и спахија. Иако нису
извршене корените промене послушност и дисциплина су на неко
време подигнути на виши ниво. Јаничари су били редовно обучава
ни а спахије као држаоци тимара су се обавезали да живе на својој
земљи.
Реформама су се супротстављале конзервативне снаге. Офи
цири који су због новонастале ситуације остали без посла као и део
улеме, оптуживали су реформаторе да минирају верске и друштве
не основе државе.38) У сукобима који су избијали због сарадње са
европским стручњацима реформатори су остајали у мањини.
Наследник Абдул Хамида I, Селим III наставио је са реформа
ма. Он се није задржао на дотадашњим већ је ишао и даље. Желео
је да се упозна са другим државним уређењима, посебно францу
ским. Он је био први султан који је послао сталне амбасадоре у
велике европске престонице. Међутим, постављени амбасадори
нису показали никакву способност на новим функцијама. Они су
припадали миљеу високих државних функционера. Нису знали
стране језике и пре поласка на нове дужности нису били стручно
H. Inalcik, “Military and Fiscal Transformationin of the Ottoman Empire 1600-1700”, Arhi
vum Ottomanicum, br. 6, 1980, стр. 35.
38) С. С. Bobčev, „Pogled na pravno uređenje Balkana pod turskom upravom“, Knjiga o Blaka
nu, Beograd, 1936, стр. 147.

37)
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обучени. Западну политику нису разумели а понашање османске
власти нису могли на прави начин да презентирају Западу.
Овакве реформе имале су слаб успех јер су навике и обичаји
јаничара и спахија кочили сваку иновацију. То је навело султана да
1794. године оснује нови пешадијски корпус назван “nizam-i-dze
did” (нова организација). Њих су обучавали француски, енглески
и немачки официри. Организација је имала сопствена финансијска
средства. Регрути су били искључиво из Анадолије јер је подухват
на Балкану пропао због противљења локалних великаша.
Да би обезбедио финансијска средства, султан је прибегао не
популарним мерама. Извршио је девалвацију новца, конфисковао
имовину богатих трговаца и повећао таксе, што је проузроковало
подизање цена. Овим реформама већи део становништва није био
задовољан. Мотивисаног и добро обученог кадра за овај подухват
било је премало а обезбеђена новчана средства нису била довољна.
Због новонастале ситуације, јаничари су се побунили у мају
1807. године. Њима су се придружили султанови противници свих
редова. Они су тражили укидање реформи и султаново повлаче
ње. У том смислу донета је фетва и султан Селим III се повукао са
престола и место уступио рођаку Мустафи IV. Ове побуне, које су
касније прерасле у устанак биле су одраз недовољне и крхке султа
нове моћи. Крајем XVIII и почетком XIX века, за време владавине
султана реформатора Селима III, терор османлијских власти над
српским народом све више је био израз немоћи централних вла
сти да успоставе законит поредак. Отоманско царство тада су за
хватили унутрашњи немири. Међу пашама, ајанима и крџалијама
владао је метеж. Није се знало ко је на чијој страни. Напори Порте
да подунавске ајане ставе под контролу били су безуспешни. Чак
су ови, незадовољни стањем у царству, спремали поход на Стам
бол. Један од разлога за незадовољство је био тај што јаничари ни
су примали принадлежности неколико година. Они су сами, без
икаквог правног поретка, разним зулумима, понижавањем, неправ
дом, пљачком, отимањем терорисали српско становништво чији је
страх долазио до граница ужаса.
Реформа коју је започео Селим III није лако могла да се спро
веде. Изузeтно јаки конзервативни кругови који су реформом били
оштећени и себе сматрали жртвама имали су интерес да се вра
те старе институције и закони. Јаничари које је такође обухвати
ла реформа, били су нарочито огорчени. Некада елитни султанови
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воjници, након повлачења аустријске војске из Србије, били су оп
тужени да се нису довољно добро борили у рату против неверника.
Они су били главни узрок смутњи у Србији, па је шеријатска власт
у Истамбулу издала великом везиру 30. августа 1791. године «ча
сну фетву». На основу ове фетве султан Селим III прогласио је сву
земљу у Београдском пашалуку државном.
Поред унутрашњих тешкоћа додатни проблем је био спољни
фактор. Наполеон и цар Александар потписали су 8. јула 1807. го
дине мир у Тилзиту. Једна од одредаба се односила и на Османско
царство. Француски цар се обавезао да ће бити посредник између
Русије и Османлија. У случају неуспеха ових преговора, домина
ција над балканским делом Европе била би одузета од Османлија.
Балкан је постао жариште. Покушавајући да ојача државну
власт, султан је завео ред на свој начин. Поступајући по једном
старом пропису исламског права, да је владар власник свих поседа
и да их може давати коме хоће, у Смедеревском санџаку укинути
су читлуци и забрањено њихово поновно оснивање. Он је издао
наређење да се попишу све земље ове врсте и дао их спахијама под
берат, а преосталу земљу продао је раји путем лицитације. Јани
чарима је овим чином био забрањен повратак на њихова имања.39)
Наредбу о забрани повратка јаничара у Београдски пашалук
спровео је новоизабрани београдски везир Ебу Бекир – паша. Он је
нове мере започео још у Нишу где је на превару из Београда нама
мио у свој конак злогласног јаничарског вођу Дели Ахмеда. Њему
је по султановој заповести одсекао главу. Остале београдске јани
чаре је протерао а њихова имања населио новим муслиманском
становништвом. Ферманом о пресељењу босанских крајишника
београдски пашалук добио је нове становнике.
Протерани јаничари нису имали осигурано место за ново на
стањење, па чак ни најосновније животне услове. Бекир – паша
строго је поступао са јаничарима. Наређивао је да се погуби сваки
који се појави у Београду. Међутим, снага Бекир – паше била је
ограничена на Београдски пашалук. Незадовољни јаничари поче
ли су да се окупљају у суседним пашалуцима. Подржани од локал
ног муслиманског становништва почели су ковати план о повратку
у Београд. У пролеће 1792. године једна већа група, окупила се
код Ваљева. Они су се спремали да силом поврате одузете куће и
имања.
39)

В. Чубриловић, «Рефрорме Селима III 1791-1801», Историја Београда, стр. 737.
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Бекир – паша је прибегао лукавству. Обећањима и наговара
њем, а на крају силом успео је да разбије немире. Нове побуне које
су настале у Видину и Нишу, окуражиле су јаничаре који су се по
ново састали у долини Мораве. Са људством од око 2000 војника
успели су да заузму Пожаревац. Београдски паша је на њих послао
два одреда пешадије и коњице које су јаничари поразили, а затим
заузели Смедерево и обрели се на Врачару.40)
Вође јаничара Хаџи Бишћо и Кара Хасан захтевали су да их
београдски паша пусти у београдску варош. Како није имао снаге
да им се супротстави, поготово што је муслиманско становништво
било на страни јаничара, београдски паша се са својом свитом об
рео у Горњем граду. Јаничари су желели да се спор са царском вла
дом реши мирним путем, али када су сазнали да на њих султан
шаље две војске, извршили су препад на Горњи град и заробили
самог Пекмеџи Мехмед – пашу и преузели градску власт.

Због немира у Беог раду влада у Истамбулу тражила је
од јаничар аге да се београдски јаничари сматрају одметни
цима и да се протерају из Београда. На такав владин захтев
одговорено је да се београдски јаничари већ сматрају одмет
ницима али да сам јаничар – ага не поседује силу да им се
супротстави.
Када је Наполеон напао Египат 1797. године, османлијска вла
да била је присиљена, ради обезбеђења европских граница, да ја
ничарима изађе у сусрет. Она је са одметнутим Пазваноглуом на
правила споразум.41) Тим чином је османска влада капитулирала.
Анархија је победила државу. Феудална класа сепаратиста отргла
се од централне власти.
Споразум Порте са Пазваноглуом био је кобан за Хаџи Му
стафу, београдског пашу. Порта је пристала на повратак јаничара
у Београд. Ферманом је наређено Хаџи Мустафи да отпусти све
крџалије и да убудуће сме држати само јаничаре.
Јаничари су се у Београд вратили као победници. Кара – Осман
ушао је у Београд свечано, што је значило да је царски паша Хаџи
Мустафа био осуђен на смрт.
Јаничари су постепено пристизали и у мају 1799. године у Бе
ограду било их је око две хиљаде. Поред њих, било је и око четири
40)

В. Стојанчевић, «Српска национална револуција и обнова државе од краја 18. века до
1839», Историја српског народа, Београд, 1994, стр. 18.
41) Д. Ј. Поповић, Београд кроз векове, Београд, 1964, стр. 310.
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хиљаде Бошњака. Са јаничарима су стигле и њихове присталице,
које су им помагале у ранијим нападима на Београд. На чело ја
ничара и Бошњака били су Мула Јусуф, Аганлија, Кучук Алија и
Фочић Мехмедага, познати као дахије.
Јаничари су били господари ситуације. Они су већ у децембру
1801. године отказали послушност Хаџи Мустафа – паши, одно
сно централној власти и за свог господара именовали Пазваноглуа.
Тада је Хаџи Мустафа – паша постао јаничарски заробљеник. По
што им више није био потребан а као царски чиновник стварао им
сметњу, 27. децембра у пашину собу упали су Кучук Алија, Фочић
Мехмедага и Мула Јусуф. Тражили су његово благо. Кад им је паша
ћутећи показао на сандуке у соби, Кучук Алија га је истог тренутка
стрељао пиштољем. Након тога паши је одсекао главу и бацио на
сто који је ту стајао. Пошто су убице заплениле опљачкано благо,
наредиле су да изваде прозори и рагастови, да се подигне патос, не
би ли нашли скривеног блага.
Након убиства, телал је обавестио становништво Београда о
пашиној смрти. Наређено је да се сви дућани затворе, становни
штво да седи у својим кућама, а само људи који су способни да
носе оружје, наоружани да дођу у тврђаву.
Након два дана, убијени паша је свечано сахрањен, а новои
забрани београдски везир постао је Ага Хасан из Силистрије. Он
и други јаничари почели су да прогањају султанове чиновнике и
присталице. Пљачкали су их и њихова добра делили међу собом.
Започела су прогањања и српске раје. Србима су укинуте повла
стице које су добили од Порте 1793. и 1794. године. Убрзо се ситу
ација по Србе још више погоршала. Пред устанак, како наводи не
познати летописац: «Из околних крајева навалиле све беспослице
и крвници и бескућници, као орлови на стрвину. Многи су тада у
Београд дошли гладни и боси, пак се онде одмах оковали у сребро
и злато, и обукли у свилу и кадифу и узјахали на атове на ратови
ма.»42) Настао је грабеж и отимачина. Завладао је режим крајње
злоупотребе и насиља.
Живот становништва, због нефункционисања легалне власти
и безакоња, био је доведен на ивицу понора. Народ је бежао у шу
ме, други су се одметали у хајдуке, а они који нису имали куда, би
ли су приморани терором на ропство. Народ се нарочито плашио
омражених дахија Аганлије, Кучук-Алије, Мула-Јусуфа и Фочић
42)

Д. Поповић, Београд кроз векове, стр. 313.
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Мехмед-аге. Они су предводили незадовољне јаничаре, у то време
најбољу пешадију Европе, увежбану, борбену, фанатизовану која је
убијала све пред собом, без поштеде.
Колико су се Османлије осилиле и понижавале становништво
говори пример Сали-аге, иначе брата Кучук Алије, који је завео
обичај да се са „краљицама“ сељанкама може чинити све што му је
воља и што његова пожуда и душа зажелети може.
У време дахијске владавине и безакоња, Срби који се нису од
метнули у шуму морали су кулучити и дахијама подизати ханове.
Таквих ханова у Београдском пашалуку било је око 600. Народ их
је градио од дрвета, на местима покрај пута, са добрим видиком.
Кулучење и насиље, које је вршено током подизања ханова као и
завођење страховладе од стране субаша и њихових момака, учини
ли су ханове најомраженијим дахијским установама. У предању је
забележено да је градећи хан, Милисав Чамџија рекао: „Дабогда се
неко на овом брвну слатко огрејао.“43) Субаше односно ханџије, ка
ко их је народ звао, радиле су шта су хтеле. Њихов зулум прелазио
је сваку меру.
Насиље је достигло врхунац у време сече кнезова. То је био
почетак спровођења намере да се побије одрасло мушко становни
штво. Турци су палили цркве и манастире, дечаке и девојчице су
силовали а жене отимали, бракове растурали а непокорне на колац
набијали. У једном турском документу, целокупно насиље описа
но је на овај начин: „Раја је потпуно лишена сваке безбедности.“44)
Дугогодишње ропство и страдање усадили су Србима страх од
османске силе и моћи тако да се дахијама нико није смео супрот
ставити. Народ је био доведен до најниже тачке до које може да
падне – до истребљења.
Какве су намере имали и које су одлуке доносиле дахије испе
вано је у народној песми „Почетак буне на дахије“:
„Исјећ ћемо све српске кнезове,
Све кнезове, српске поглавице,
И кметове што су за потребе,
И попове српске учитеље,
Само луду дјецу оставити
43)
44)

Р. Љушић: Вожд Карађорђе, Београд, 2003, стр. 43.
Р. Љушић: Исто, стр. 46.
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Луду дјецу од седам година,
Пак ће она права бити раја,
И добро ће Турке послужити.“
Намере дахија забележио је Стефан Стратимировић у писму
ерцхерцогу Карлу 1804. године: „Пошто су Срби неким добрим
Турцима обратили пажњу на рђаве намере дахија, деси се да им
падне у руке један Кучук-Алијин рођак. Заробљенику би обећано
да ће му се живот оставити ако буде открио, зашто су дахије уби
ле тако много људи и какве су имали намере при том. Да би добио
милост, он признаде, да они нису никакве друге намере имали до
да прво све важније људе на тај начин униште; тада да поставе
нове кметове и старешине, ове затим да намаме у тврђаву и да их
као таоце толико задрже, док од раје не буде све оружје покупље
но; тада би убили свако оно лице које је у последњем турском рату
имало 10 година и најзад би остатак мачем присилили на примање
мухамеданства.“45)
Након одржаног већања, дахије су пошле у сечу, кабадахијама
и ханџијама наредили су да погубе кнезове у својим нахијама. Сеча
српских глава трајала је свега неколико дана, од 4. до 10. фебруара
1803. године. Првог дана била је најинтензивнија. Претпоставља
се да је било око стотину посечених глава. Османлије су стизале
у Београд са одсеченим главама виђенијих Срба. У самом граду,
заробљен је Хаџи-Рувим, и пошто су му Турци дозволили да се
помоли богу за себе и суграђане, он је „вечно усечение примио“.46)
Толике српске главе и дахијски тефтиш изазвали су страх код
Срба. Тефтиш је био посебан османлијски поступак хватања од
беглог и његових јатака, када би какав велики турски старешина
изашао с подоста момака у народ, па затвором, бојем и глобама,
нагонио кметове и родбину одбеглог да га траже и поткажу.47)
Београд је остављао утисак аветињског града. Извештач тог
доба описао је покољ и ужас преживелих на следећи начин: „Обо
рена погледа, повијене главе, са рукама прекрштеним преко груди,
гомила коју су принудили да то гледа није се усуђивала да уздише.“
Тада су живи завидели мртвима. Налажење среће у самртном чину
најнижи је степен до ког може да допре људско биће.
45)
46)
47)

Р. Љушић, Вожд Карађорђе, стр. 45.
Р. Љушић, Исто, стр. 45.
В. Ђурић, Вукови записи, Београд, 1964, str. 82.
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Расуло легалне власти и терор дахија оставили су посебан ути
сак на Србе. Вук Караџић је забележио: „Народу је зулум дојадио
и ником више није веровао. Не знајући нико зашто Турци сијеку,
сваки се морао бојати да и на њега ред не дође. Стаде се бројити:
овога су посјекли, онога убили из пушке, онога затворили, онога
нијесу нашли код куће, овај утекао а онај се сакрио. Турци све зу
луме измишљаше, пак сад наумише да нас све посјеку и побију. Ту
сад другог суда и спасенија нема, него да се бранимо и да бијемо
и ми њи: кад ћемо везани женски мријети од њихова џелата и сеи
за, боље је да умремо јуначки, као људи, барем да замјенимо своје
главе и да покајемо своју браћу; а жене и дјеца ако нам пропадну,
ни онако нијесмо господари од њи.“48)
Поменути догађаји узнемирили су и уплашили муслимански
живаљ у Београдском пашалуку. Новонасталу ситуац
 ију предочи
ли су Пазван Оглу, од кога су очекивали заштиту: „Тешко је могуће
да ће се она (раја) на лак начин моћи смирити. Чак није далеко од
помисли да ће то постати тако тешко питање да ће у сваком случају
бити потребно водити борбу са њима.“49)
Озбиљност ситуације схватиле су и дахије. О томе је Вук Ка
раџић записао: „Шта ћемо сад“, разговарали су када су се састали
у Београду, „Раја се буни и одмеће. Ајде да пошаљемо Аганлију
(који је био за народ понајбољи од њи четворице), нека иде те ји
мири. Нека ји свјетује да се окане буне и немира, већ нека иду сва
ки својој кући и да ће се унапредак за њи друкчије и боље уредити
и зулум укинути.“50)
Настале немире покушали су да зауставе преговорима, 4. мар
та 1803. године. Карађорђа, српског преговарача, покушали су да
поткупе, понудивши му позамашну суму новца и звање врховног
кнеза у Пашалуку. Међу преговарачима владао је страх и обостра
но неповерење. Немире нико није могао да заустави и да је хтео.
Хроничари су забележили оно што је на преговорима Карађорђе
рекао дахијама: „Догод ја гледам гробове нашије сербски кнезова,
које су даије исекле, и догод ви не убијете мене као и друге кнезове
что сте исекли, међу нама мира бити неће.“
Ослобођење од дахија а затим и њихова ликвидација, био је
основни циљ престрављене раје. „Злотвори“, како су их турски из
48)
49)
50)

В. Ђурић, Исто, стр. 94.
Р. Љушић, Вожд Карађорђе, стр 62.
В. Ђурић, Вукови записи, стр. 95.
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вори називали и „шљам крвожедних тирана“, како су их називали
Аустријанци, били су посечени, а њихове главе, напуњене сеном,
биле су послате султану у Стамбол.
Врховна османска власт видела је у Србима сараднике који су
се побунили против дахија који су били одметници од Порте и сул
тана. Страни представници у Истамбулу стекли су утисак да се
Порта радовала српском устанку и да га је испод руке помагала.
Неискреност и лукавост Порте није могла да промакне руској ди
пломатији, па је Чарторијски, министар иностраних послова Ру
сије, писао посланику на Порти 29. јула 1804. године: „Ма колико
да се Порта показивала у почетку устанка расположена према Ср
бима, јасно је да је она то учинила само стога, што их није хтела
огласити за бунтовнике пре него што буде у стању да их потчини и
устанак угуши.“51)
Немире је покушао да заустави Бећир-паша, султанов везир.
Он је прихватио предлоге Срба а Прота Матеја Ненадовић забе
лежио је његов дипломатски одговор: „Иншала, иншала (ако бог
дá), још ће боље бити, све ћете добити.“52) У наставку преговора,
Бећир-паша затражио је исплату харача и још 180.000 гроша ради
надокнаде најма крџалијама Алије Гушанца. Поменута дипломат
ска мисија донела је на трен олакшање и привидан мир. Циљ те
рорисаних Срба био је успостављање легалне и сношљиве турске
власти. С том намером султану су послате молбе.
У молби султану, датираној крајем априла 1805. године, изне
ти су захтеви у којима се наглашава да су дахије довеле народ до
пропасти, да због тога и због рата, сељаци нису земљу обрађивали
три године, па стога они не могу више да издржавају београдског
везира. Од султана су захтевали да постави у Београдском паша
луку мухасила уместо везира, финансијског а не војног старешину.
Кад се успостави мир, Срби су обећавали „пресветлејшему цару
сваку покорност као и до сада.“ Поред јаничара, пред Портом су
оптужене и спахије «јер познато јест да су спаие полак рођаци ја
ничарски и тако врло ласно да они у вилајету немир проузроковати
вазможно буду.»53)
Срби су такође захтевали да се харач и све остале трибутар
не обавезе плаћају одсеком, у једној суми, а посебно лице би то
51)
52)
53)

С. Новаковић, Васкрс државе српске, Београд, 1914, стр. 73.
Р. Љушић, Исто, стр. 93.
Р. Љушић, Вожд Карађорђе, стр. 73.
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односило у Стамбол. Султан би овим новцем, из своје хазне, ис
плаћивао спахије и уживаоце мукада (земље дате под закуп), па би
овима тако био ускраћен сваки контакт са селом, што би значило
да се турски феудални односи не би могли поново успоставити у
Србији. Од султана су још захтевали српску војску, слободу верои
сповести уз право подизања цркава и манастира, слободу трговине
и рада.54)
Месец дана касније, Срби су саставили нову молбу, у којој је
оптуживан целокупан османлијски систем у Београдском пашалу
ку, чиме се посредно указивало на немогућност опстанка османске
власти у Србији. Позив на законитост био је поткрепљен захтеви
ма: да се бира старешина који ће управљати народом и сакупљати
данак и посредством «вилајетског човека» предавати га султану;
величина данка може се временом повећавати; да Србију треба да
напусте турски војни чиновници а могу остати само мирољубиви
Турци који ће трговати и радити своје занате; да султанова заштита
и покровитељство над Србима буду исти као и код других вазалних
провинција.
Ни у молби султану, датираној 24. јануара 1806. године, Ср
би се нису одрицали поданства султану, исказујући спремност да
плате двоструки данак, само да не падну поново у ропство. Терор
којем су били изложени упозоравао их је да се до последњег оду
пру султановој војсци. У молби је писало: «Живот нам је терет и
ако смо осуђени са потомством нашим на вечито робство волимо
сами жертвовати своју децу него ји оставити свирепости њиних
угњетача.»55)
На све молбе послате у Истамбул, Порта је остала доследна да
се предузму одлучне мере према Србима. Портин представник је
рекао: «Да би Срби добили милост, треба да је траже са конопцем
о врату и да отпочну тиме што ће издати најкривље између себе.»
То је била озбиљна претња и неугодна ситуац
 ија у којој су се Срби
затекли.
Посебним ферманима (законима), Порта је наредила пашама
које мере да предузму. А оно за шта се није нашло основа у др
жавно-правним одредбама, подведено је под верски закон. Тако је
султанове фермане пратила фетва шеих-ул-ислама да је у питању
ратно-верски поход (џихад) против неверних Срба. Фетве су би
54)
55)

С. Новаковић, Васкрс државе српске, стр. 79.
Р. Љушић: Вожд Карађорђе, стр. 129.
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ле правна решења турског врховног верског поглавара муфтије о
спорним стварима, нарочито у случајевима који нису били законом
предвиђени. Такође, фетве су садржале писмено мишљење муфти
је о томе да ли је нешто допуштено или није по исламским верским
прописима 56) У поменутим фетвама, налазиле су се мере одмазде
против побуњених Срба: „Допушта се и сматра законито убијање
свег становништва које је устало против падишаха и његове вла
сти. Да се нападне цео њихов крај и да се покољу сви до једнога,
и деца да се заробе, дрвета да се посеку и усеви да се опустоше
огњем или водом.“57)
У ферману је наглашена обавеза Мухамедових верника: „Пре
ма одредби шеријата, муслимани су дужни да воде свети рат. Треба
објавити на све стране да ће они који у овом верском питању буду
немарни и не изврше своју дужност, бити позвани на одговорност
и на овом и на оном свијету и сносиће последице за то.“58)
Безизлазан положај у којем су се Срби затекли, живот без сло
боде, девалвиран тиранијом приморао их је да оно што човек нај
вредније има, живот, ставе на коцку. Улог је био велики. Постојале
су само две могућности: пропаст и потпун нестанак или васкрс и
слобода. Срби су били јасни: „Сви до једног крв своју пролити и
живот дати, жене и децу нашу у огањ и воду бацити, него себе и
свој пород поново ставити у нечовечан тирански јарам.“
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Ratko Ljubojevic
ON POLITICAL VIOLENCE IN SERBIA IN TIME
OF DISINTEGRATION OF THE OSMANLIAN EMPIRE
Summary
In the text there are analyzed various basic and complex
phenomenal models of political violence in case of the ter
ror of the Osmanlian government over Serbian people dur
ing the fall of the Osmanlian Empire at the end of 18th and
the beginning of the 19th centuries. Under the Osmanlian
government the Serbian people had been exposed to vari
ous forms of political tyranny. In that sense the violence of
the Osnanlian government over the Serbian people could
be comprehended as a political-historical phenomenon of
long continuation. The forms of violence have been chang
ing depending on the power of central government, and as
the manifestations of the government’s terror it had shown
continuous perseverance. During the strengthening of the
Osmanlian Empire rule political violence was in function
of its politics of conquest, while during the period of disin
tegration of legal Osmanlian authorities in the end of the
18th and the beginning of the 19th century it exhibited its
worst form. The terror and revenges over “raja” (com
mon people), as well as political assassinations of Serbian
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rulers had been the examples of uncontrolled force of the
Janissary leaders dissatisfied with their vanishing status
in the hierarchy of the Osmanlian state.
Key Words: political tyranny, terror, Osmanlian authori
ties, Serbian people

Овај рад је примљен 21. јула 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 15.
септембра 2009. године.
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Сажетак
У раду се разматрају разлози за узнемиреност око
члана 21 новог Закона о забрани дискриминације у све
тлости сукоба између духовно-моралне традиције и
културолошког модернизма, који обоје претендују на
место доминанте у савременој српској култури.
Кључне речи: Закон о забрани дискриминације; Тради
ционалне цркве и верске заједнице; Сексуалност; Тра
дицијски морал
ного је узбуђења било поводом доношења српског Закона о
забрани дискриминације. Када је, ради изненадне дораде не
ких чланова закона, прекинута процедура његовог усвајања узбур
кали су се духови, превасходно због начина на који је то урађено.
Наим
 е, епископ бачки Иринеј је, у име седам цркава и верских за
једница које окупљају убедљиву множину побожних грађана Ср
бије, иницирао изненадну телефонску седницу владе, изневши
примедбе на 13 чланова закона и захтев да се оне уваже пре него
што се предлог закона сутрадан појави пред Народном скупшти
ном Србије. Што се тиче верских организација које је владика овом
приликом заступао ради се о Српској православној цркви, Римока
толичкој цркви, Исламској заједници Србије, Јеврејској заједници
Србије, као и о три протестантске цркве: Хришћанској реформа
торској, Евангелистичкој и Хришћанској евангелистичкој цркви.
Када бисмо набројаним конфесијама додали још и будисте, који

M
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овде недостају, списак тзв. највећих светских религија био би пот
пун; у сваком случају, побуниле су се макар највеће монотеистич
ке религије. Множина, те друштвена снага и важност набројаних
верских заједница сведоче о значајном броју грађана Србије који
су заступљени својим верским представницима у овом дијалогу
са предлагачем закона, владом Србије. А разноликост те духовна
снага њихова говоре нам о томе да се овде ради о нечем изузетно
озбиљном, по свој прилици о неком фундаменталном проблему ко
ји улази у основе културе свих „народа Књиге“.
Нервоза која се појавила поводом интервенције владике Ири
неја код владе Србије да предлог закона буде повучен на још једно
прочешљавање оправдавала се помоћу два аргумента, на које се
надограђивало још тога, углавном прећутаног. Манифестни раз
лози за револтиране реакције на захтев верских заједница тичу се
тековина цивилног друштва и обичаја спровођења у дело модерне
демократије. Употребићемо овде формулацију социолога Јова Ба
кића, којом је за вести Би-Би-Сиа (BBC) на српском језику кратко и
прецизно истакао примедбе на целу ситуацију: „Црква је реаговала
ноћ уочи расправе у скупштини и самим тим је одоцнила. Међу
тим, испоставило се да није – зато што је на њен притисак предлог
закона повучен на дораду. Но, тај аспект формалне природе је ма
ње важан од другог аспекта који је садржинске природе зато што
се ради о слободи вероисповести и савести. Та слобода је уставно
зајамчена, а ако је то тако онда брисање законске разраде ставова
који су у Уставу изричито наведени заправо значи да је ова власт
подложна утицају цркве – и то на уштрб слобода и права грађана
која су садржана у Уставу у чијем су, пак, састављању учество
вале и странке које су сад у власти“.1) Поред повреде процедуре,
дакле, прекршена су две веома озбиљне цивилизацијске тековине:
раздвојеност државе од цркве, пре свега, а затим се и утицај цркве
на моралне ставове и понашања санкционисане законом појавио
као ограничавање Уставом зајемчених слобода, сматра аутор наво
да као и многи други званичници и грађани.2) Једно од саопштења
за јавност, иза кога стоји читаво туце удружења и организација,3)
1)
2)

3)

http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2009/03/090310_srbdiscriminlaw.shtml
Као материјал приликом израде овог рада коришћене су вести о проблемима око Зако
на о забрани дискриминације разних писаних и електронских јавних гласила које имају
своје сајтове на Интернету, као и коментари њихове публике који се могу пронаћи на
дотичним страницама.
Коалиција за секуларну државу, Центар за мир и демократију, Центар за унапређење
правних студија, Хелсиншки одбор за људска права, Иницијатива младих за људска
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прилично драматичним речником супротставља цркву и државу,
описујући сценарио обнављања теократије који прети Србији уко
лико се прогресивне силе цивилног друштва не буду држале чвр
шће својих досадашњих друштвених постигнућа: „Тим повлаче
њем Владе пред притиском СПЦ задат је још један озбиљан ударац
демократском уређењу Србије, клерикализација државе и друштва
и даље ће незаустављиво напредовати ако легитимни органи држа
ве не буду водили рачуна о онима који су их изабрали“.4) И слично
наведеном: „То је полагана рестаурација у којој би се утицај Цркве
помешао са утицајем јавних институција и политичких фактора“,
оцењује ситуац
 ију на искусни политичар Драгољуб Мићуновић.5)
Међутим, разлог за овакво понашање Српске православне цркве
и осталих цркава и верских заједница које су се окупиле око овог
проблема јесте, наводно, сасвим техничке природе. Наиме, према
изјави београдског рабина Исака Асиела, духовни заступници на
рода у Србији нису били позвани да се изјасне о предлогу закона у
оквиру вишемесечне јавне расправе6) - мада то није тачно по тврд
њи предлагача закона и његових бранитеља у овом случају7) - тако
да им није било друге него да интервенишу у последњем тренутку,
онда када су схватили да иначе неће бити консултовани око ствари
од великог значаја за свој рад и за морални живот својих верника.
Ипак, постојање могућности предлагања амандмана на предлог за
кона наводи на помисао да „у овом случају се све могло прилагоди
ти скупштинској процедури и да није било неопходно на овај начин
урушавати углед институција“, сматра Весна Ракић-Водинелић.8)
Чини се, такође, да се један део српског политичког естабли
шмента узрујао што се у политику уплићу установе које званично
не слове као политичке, уместо да гледају своја посла и да се баве
проблемима за које су специјализоване. Међутим, професионали
зација политичког односно духовног и сваког другог рада, која је
неминовна последица исцизелиране поделе друштвених улога и
специјализације послова, никако не може да значи постојање моно

4)
5)
6)
7)
8)

права, Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права, Queeria
центар, Лист Република, Urban in, Жене у црном и Шкарт.
«О предлогу закона о дискриминацији следеће недеље», http://www.emportal.co.yu/ve
sti/srbija/81108.html
«Владика сазвао седницу владе», http://www.smedia.rs/vesti/detalji.php?id=8807
«Цркве против 13 антидискриминационих чланова», http://www.gay-serbia.com/news/
«Правница Весна Ракић-Водинелић о повлачењу Нацрта закона против дискримина
ције», http://www.borba.rs/content/view/3300/123/
На истом месту
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пола на доношење одлука значајних за друштво, политичких одлу
ка, и искључивање из одлучивања свих појединаца и установа који
нису квалификовани као професионални политичари и одговара
јуће установе. Али, ово није проблем специфичан за случај о ком
говоримо, већ се тиче извитоперавања представничке демократије
уопште у амбијенту строге поделе друштвених улога и специја
лизације рада. У конкретном случају, сасвим се легитимним чини
захтев цркава и верских заједница да њихови ставови буду уважени
приликом писања закона, јер се ради о установама које заступају
морално чуло грађана – и то огромног броја грађана - и сваки поку
шај да се друштвени значај тих установа дезавуише, тако што ће се
на њих гледати као на политичке аутсајдере, представља озбиљан
покушај злоупотребе тих несрећних деформитета модерне пред
ставничке демократије. Поред тога, упадљива је у овој ситуац
 ији
присутна аверзија према верским установама карактеристична за
идеологију донедавног социјалистичког режима и сва је прилика
да реакције на инцидент са стопирањем усвајања закона не би биле
толико огорчене, и скоро паничне, да су у њега биле уплетене неке
друге установе – рецимо, спортске а не верске. То није за чуђење
с обзиром на чињеницу да су активни политичари у Србији већи
ном људи који су стасавали као Титови пионири. Па чак и ако су
код куће васпитавани у опозицији према комунизму, опет их није
могла мимоићи суревњивост према религији, пошто је она особе
на за читав савремени рационалистички приступ стварности, који
превазилази социјализам. Мада, у западноев ропским земљама, у
којима је рационализам вековима присутан као доминантна иде
олошка клима, верске установе ипак имају много угледније место
у друштву него што је то случај у нашој земљи социјалистичке
прошлости – тако да би овако страствену реакцију против мешања
цркава и верских заједница у друштвена питања ипак требало по
сматрати као комунистичко наслеђе.
Оно на чему су медији неупоредиво мање инсистирали у целој
ситуац
 ији, а што је макар подједнако значајно као и угрожавање
форме демократског поступка, јесте питање о усмерености морал
них тенденција у друштву које добија такав закон да се све велике
и значајне религијске групе узнемире због њега. Не бисмо улазили
у све појединости закона које су се показале проблематичнима, јер
већина њих дотиче или прети да задре у писане и неписане обичаје
у верском животу грађана и верских установа који су већ регулиса
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ни различитим законима и традицијама. Међутим, закон о забрани
дискриминације, такав какав је био предложен, донео је и једну
потпуну новину. Он би, наиме, био основ кажњавања свакога ко
се побуни против слободног и несметаног демонстрирања сексу
алности - и то ма ка коме или чему она била усмерена. „Свако има
право на слободу изражавања своје сексуалне оријентације, а дис
криминаторско поступање због изражавања сексуалне оријентаци
је је забрањено», прописује, између осталог, члан 21 првобитног
Предлога закона о забрани дискриминације.9) Па и пошто је влада
Србије уважила неке примедбе које су на предлог закона ставиле
цркве и верске заједнице, још увек је било разлога да се на сајту
СПЦ нађе саопштење које образлаже зашто горе наведени текст из
члана 21 не треба да остане у закону: „Неприхватљиво је гаранто
вање слободе изражавања сексуалне оријентације. Ради се о скло
ностима које су у домену приватног живота сваког човека и њихо
во јавно изражавање противи се Уставом, законом и међународним
документима гарантованом праву грађана на заштиту јавног мора
ла, приватног и породичног живота, и неприкосновености досто
јанства људске личности, као и верским уверењима 95% грађана
Србије који су се изјаснили као верници традиционалних цркава
и верских заједница». И да не буде никаквих недоумица, даље се
каже у саопштењу да «не вређа морал и верска уверења сексуална
оријентација, која год била, већ вређа њено јавно изражавање».10)
Међутим, после неколико дана, када је постало јасно да предлагач
закона неће одустати од спорне реченице, поново се огласио бачки
владика Иринеј да би додатно прецизирао у чему је проблем, ве
роватно са надом да чланови владе само нису баш најбоље разуме
ли далекосежне последице оваквог члана 21. Епископ објашњава:
«Предлог који је Влада упутила Скупштини садржи нешто што не
ма везе са забраном дискриминације по основу сексуалне оријен
тације. Тај Предлог гарантује право на слободу јавног изражавања
сексуалне оријентације. Такво право не постоји ни у једном међу
народном уговору о забрани дискриминације, ни у једној европској
директиви, ни у једном релевантном европском или светском зако
нодавству. Право на јавно изражавање неке личне склоности, која
не спада ни у домен мисли и идеја ни у домен културе, није сред
9)

Предлог закона о забрани дискриминације, http://www.scribd.com/doc/13459540/Pred
log-Zakona-o-Zabrani-Diskriminacije
10) Концентрисани предлог традиционалних цркава и верских заједница за измену новог
Предлога Закона о забрани дискриминације, утврђеног на седници Владе Републике
Србије 13. марта 2009. год. http://www.spc.rs/files/u5/2009/222.pdf
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ство борбе против дискриминације. Вршење таквог права, дакле
јавно изражавање било које сексуалне оријентације, вређа право
грађана на приватност и породични живот, а вређа и њихова верска
уверења, као и неприкосновеност достојанства личности».11)
Мора се, ипак, узети у обзир жеља писца закона да својом тво
ревином одлучно и једном за свагда стане на пут несметаном изра
жавању нетолерантности – а што представља уобичајену реакцију
на сексуалност која није оријентисана у складу са патријархалним
канонима. Вероватно се спорна реченица из члана 21 нашла у зако
ну захваљујући једноставном проширењу обичајне праксе, веома
присутне у савременом свету западњачке културне провенијенци
је, да се (хетеро)сексуалност манифестује, а још више подстиче,
скоро без икаквих ограда. Сви смо сведоци томе колико је савре
мена поп-култура Запада, која полако постаје култура целог света,
прожета сексуалношћу. Па ако је већ тако, зашто не омогућити и
друкчије сексуално оријентисаним људима да користе своју есте
тизовану полност у (само)рекламне и све остале сврхе у које се
она већ и иначе користи? То је много једноставније него мењати
свет, а даје резултате који би морали номинално да буду прихва
тљиви за свакога коме је праведност на срцу а равноправност људи
приоритет. Међутим, иако је идеја о мењању света, његових кул
турних тенденција, далеко преамбициозна и за много моћније су
бјекте него што је то Србија или, још пре, њени писци Закона о
забрани дискриминације, ипак није нереално желети и омогућити
својој држави да не буде прва земља у којој је законом охрабрено
неконтролисано парадирање сексуалношћу и која је готова да ка
зни сваку неповољну реакцију на такво иступање, истим законом
је проглашавајући дискриминаторским понашањем.
До пре свега неколико деценија народ је у Србији имао веома
различите ставове према сексуалности него што су то ови савреме
ни међународни, потпуно одрођени од категорије стида. Тако, на
пример, у једном крају Србије, забележено је пред Други светски
рат, «жене, а особито девојке, много пазе на стид. Девојка врло
добро пази да јој се не би који део тела видео, а жене исто та
ко».12) Чак и приликом склапања брака, и то на читавој негдашњој
11)

«Изјава: Забрана дискриминације по основу неке личне склоности није исто што и
слобода јавног изражавања те личне склоности» http://www.spc.rs/sr/izjava_zabrana_
diskriminacije_po_osnovu_neke_licne_sklonosti_nije_isto_sto_sloboda_javnog_izrazavanj
12) Милош Ђ. Шкарић, Живот и обичаји «планинаца» под Фрушком Гором, Српска Кра
љевска Академија, Српски етнографски зборник, књига LIV, Друго одељење, Живот и
обичаји народни, књига 24, Београд 1939, стр.117.
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југословенској територији, мислило се скоро искључиво на доби
јање потомства, а затим и на увећање кућне радне снаге. Пошто је
на скоро шест страна описивао какве све народ предности види
у браку из те две перспективе, етнолог Тихомир Ђорђевић, иначе
веома упућен у народна схватања и послове, тек у једном кратком
пасусу спомиње и сексуалност као нешто што иде уз брак: «Нај
зад, жена се узима да задовољи природне потребе човекове, да му
буде наслада и уживање (...). Овај разлог изгледа да, по појмовима
народним, долази на последње место. У срезу Бољевачком, на при
мер, при женидби се 'на лепоту много не полаже'».13) Према томе,
чак и у браку, где је испољавање сексуалности неизбежно и зато
легитимно у свакој култури и епохи, становници Србије су веома
уздржани и скрупулозни, далеко од сваког инсистирања на при
родним склоностима и праву на њихово рабљење, а камо ли јавно
манифестовање. И оно што се радило, радило се тајно и обазриво
у највећем броју случајева, да нико не сазна и без икаквих прете
ривања; другачије речено, народ је у Србији био изузетно дискре
тан и одмерен у погледу сваковрсног испољавања сексуалности.14)
Уопштено гледано, у мору монографских или краћих радова у ко
јима се описују живот и обичаји народа у разним деловима наше
земље, одвајкада па све до дубоко у 20. век, једва да се и може наћи
понеки пасус посвећен сексуалном моралу и понашању. То се има
захвалити чињеници што се сексуалност, очигледно, и у Србији
сматрала крајње приватном одликом која не да не трпи никакву не
умереност у свом испољавању на било који начин, већ се ни не ува
жава као некаква самостална одлика људске природе - па тако ни
истраживачи народног живота нису имали прилике да се упознају
са неким посебним третманом њеним. Ако ко сад помисли на Ву
кову збирку Црвен бан или на прво издање његовог Рјечника у коме
се налази доста скаредних израза ... па, можемо рећи само да су
људи својој психичкој тензији, насталој у сусрету између потребе
и стида, давали одушка - али искључиво у друштвено контролиса
ним, безбедним околностима: «Ожењени старији људи хоће се са
старијом женом и нашалити, рећи штогод неприлично, али млађи
људи и момци то не смеју чинити, нити чине».15)
Након Другог светског рата, с продирањем у српски ментали
тет комунистичких идеолошких поставки и одговарајућег морала,
Тихомир Р. Ђорђевић, Наш народни живот, Књига друга, Издавачка књижарница Ге
це Кона, Београд 1930, стр. 15.
14) На истом месту, стр. 97-105.
15) Милош Ђ. Шкарић, на истом месту

13)
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битно се померила граница између стида и бестидности у правцу
ове друге, а под видом ослобођења новог, прогресивног, социјали
стичког човека од стега конзервативизма и реакционарног мрач
њаштва, налаз је етнолога Александре Павићевић.16) Тако је нови,
прогресивни човек још дететом требало да тежи ка слободи од ро
дитеља; као младо биће - ка слободи од љубави у својим односима
са супротним полом; као одрасли, подстицани су људи ка слободи
од брака или, ако су у браку, слободи од везаности за жену, од
носно жена је тежила слободи од притиска обавеза према мужу
и деци. „Дакле, на удару 'ревизије' првенствено се нашла тради
ционална концепција смисла и циља брачне заједнице, затим дру
штвена улога породице и унутарпородични односи, а паралелно
са овим радило се и на разбијању табуа и норми које су се тицале
схватања полног морала и односа међу половима“.17) Поновићемо
и овде примедбу да овакви постулати нису спецификум комуни
стичке идеологије већ их познаје читава савремена рационали
стичка и хуманистичка цивилизација - у комунизму су они само
хипертрофирани. Изван сфере владавине комунизма све је ово та
кође било присутно на неки начин у синтагми о људским правима
и слободама. Тако, чак и ако је савремени човек у фромовском сми
слу слободан за нова остварења својих потенцијала, он ипак пре
тога изгледа да мора да се ослободи од традиционалних моралних
вредности, у било ком савременом идеолошком амбијенту живео.
Јер, изгледа да на рушевинама духовних традиција почива савре
мени материјални прогрес: „Закључак до кога се дошло на основу
анализе сакупљене грађе, а који је примењив и на нивоу глобалног
друштва, је да породица више не представља 'друштво у малом',
већ заједницу која се све више налази у процепу између мање или
више традиционалних вредности и захтева савремене културе. У
таквој, као и у ранијим ситуацијама, породица и даље представља
огледало друштвене стварности, али она својим вредносним мо
делима све мање може да утиче и на понашање које ће изабрати
њени чланови и на формирање вредносних модела глобалног дру
штва“.18)
Пошто тако лоше стоји ствар данас са традиционалним мо
ралним вредностима те, конкретно, са приступом сексуалности,
Александра Б. Павићевић, На удару идеологија - Брак, породица и полни морал и Ср
бији у другој половини 20. века, Српска академија наука и уметности, Етнографски ин
ститут, Посебна издања, Књига 57, Београд 2006, стр. 42-49 и даље.
17) Исто, стр. 87.
18) Исто, стр. 10.

16)
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требало би поклонити значајну пажњу опасци београдског над
бискупа Станислава Хочевара, коју је изнео у разговору са прав
ником Владимиром Водинелићем, вођеним поводом проблема са
спорним текстовима у предлогу Закона о забрани дискриминације.
Након што је Водинелић напоменуо да закон осуђује дискрими
нацију по било којој основи, не само сексуалној већ, на пример,
и ону изазвану нечијом ћелавошћу или ниским растом, Хочевар
је изнео мишљење да су такве одлике, какве је Водинелић упра
во споменуо, колико непроменљиве толико и етички безличне и,
стога, безначајне - за разлику од сексуалности која све то никако
није: «Нису све стварности једнаког етичког значења. Сви психо
лози признају да је хомосексуалност стварност над којом је мо
гуће слободно одређивати стање. Зашто онда таквој стварности,
коју можемо увек отварати у процесу преображаја, дати категори
ју идентитета»?19) Па, вероватно зато што се људи, кроз свеопште
присуство сексуализоване мас-медијске културе, охрабрују на то
да сексуалност поставе у центар своје пажње, личне и друштвене,
као основу свог укупног идентитета, како личног, психофизичког,
тако и колективног, културног. Чињеница је да је људска сексуал
ност оптерећена великом количином симболичности, те да као та
ква подстиче на вишесмислено понашање и интерпретирање: она
може бити окренута ка стварању потомства, али и ка остварива
њу и одржавању брачне или неформалне везе, затим ка телесном
наслађивању, а чак може представљати и вређање или, пак, испо
љавање моћи, те, коначно, она материјализује различите емоције
и знаковно испољава различите међуљудске односе. Ипак, међу
свим тим употребама сексуалности телесно уживање је оно које је
кроз човечанство и кроз историју имало далеко најмању вредност
и тежину, тежећи углавном томе да представља деградацију човека
на ниво недостојан његових огромних психичких и духовних мо
гућности – а нарочито је тако у хришћанском свету. Ипак, модер
на масовна култура управо инсистира на тој минорној (ест)етици
телесног уживања као на доминантној људској одлици. Међутим,
19)

„Србија разговара: Предлог закона о забрани дискриминације“, Политика 16. 03. 2009.
http://www.svevesti.com/?l=sr&a=128256. „Године 1973. Америчка психијатријска асо
цијација је уклонила хомосексуалност из DSM-а, списка менталних поремећаја. Го
дине 1977. Светска здравствена организација је у своју класификацију болести и по
ремећаја, ICD-9, укључила хомосексуалност као болест, да би 1990. године она била
уклоњена са ове листе у ICD-10 и од тада се сматра једним од облика сексуалности“,
пише у чланку „Дискриминација геј-лезбејске популације“ http://gayecho.com/common/
news-print.aspx?id=7956&burl=http://www.kvirija.com/teorija.aspx%3Fid%3D7956%26gr
id%3D5560%26page%3D1
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и други аспекти телесности људске су потенцирани у савременој
масовној култури. «Човек као телесна животиња» морала би да бу
де савремена кратка дефиниција људске природе, слична по форми
онима које човека представљају као политичку, симболичку, рели
гиозну и друге «животиње». Само, покушај дефинисања човека
уобличеног савременом сексуализованом/соматизованом култу
ром оваквом врстом дефиниције било би сасвим контрапродуктив
но. Уместо шкакљиве појаве уједињавања супротности, која треба
да истакне људску сложеност и увек присутну тензију између дате
животињске телесности и задате продуховљене психе, ова би де
финиција показала тоталну анимализацију ка којој је човек данас
упућен кроз вредности какве проноси савремена западна, сад већ
глобална, масовна култура. Њена тржишна оријентисаност не во
ди ни најмање рачуна о људском нематеријалном потенцијалу, већ
тражи најкраћи пут – а то је распламсавање чулних задовољстава
– да прода своју робу. Даље се то претвара у својеврсни култ те
лесности чији смо сведоци свакодневно, у медијским садржајима.
Устав Републике Србије прописује, у свом члану 23, да је
«људско достојанство (...) неприкосновено и сви су дужни да га
поштују и штите», као и то «да свако има право на слободан развој
личности, ако тиме не крши права других зајемчена Уставом».20)
Међутим, у случају оваквог члана 21 Закона о забрани дискрими
нације, који иде наруку глобалном тренду соматизације и напосе
сексуализације човекове природе, као и тиме озакоњеном сабла
жњавању и скандализовању народа, поставља се питање да ли са
ма држава, која прихвата такве законе, престаје да поштује људско
достојанство и право на слободан развој личности и, тако између
осталог, тежи кршењу сопственог Устава. А да ли бисмо смели да
се усудимо да замишљамо како би изгледала пракса слободног из
ражавања сексуалности - чак и без некрофилије, педофилије, ка
нибалског фетишизма, содомије ... док неповољно реаг овање на то
представља кршење закона.
Но, писци српског Закона о забрани дискриминације су ипак
напокон схватили где води такав члан 21, па су једним благим пре
формулисавањем битно променили његов смисао. У усвојеној вер
зији Закона о забрани дискриминације, у члану 21 пише: «Свако
има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а дискри
20)

Устав Републике Србије, http://www.parlament.sr.gov.yu/content/cir/akta/akta_detalji.
asp?Id=382&t=Z#
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минаторско поступање због таквог изјашњавања је забрањено».21)
Велика разлика може постојати између слободног изражавања
склоности и изјашњавања о њој, зато што изражавање подразуме
ва не само вербални него још и више пластичан приказ, да кажемо
иживљавање, а изјашњавање нема ту двосмисленост и односи се
искључиво на говорни чин, чија су тежина и драстичност минорне
у поређењу са делањем.
Остаје чињеница да опозиционе странке у Скупштини Србије
сматрају закон лошим, и поред измена у његовом нацрту, из ра
зноразних других разлога. Но, како им то пада у задатак, између
осталог, да потезе власти квалификују као најгоре могуће потезе,
нећемо им поверовати у потпуности - иако се на основу величи
не једног јединог пропуста који смо обрађивали у овом чланку са
великом извесношћу може очекивати да Закон о забрани дискри
минације није најпажљивије писан и да фалинки има још. Наши
су законописци мислили да се угледају на земље каква је Холан
дија, у којима је обиље новца у развијеној буржоаз ији која верује
у калвинистичке моралне постулате упутило развој моралности ка
одговорном, свесном и самоконтролисаном појединцу, што је ама
баш немогуће пресадити у српско културно поднебље и ментали
тет. А чак ни у Холандији не постоји законска дозвола за слобод
но испољавање сексуалне оријентације. Штавише, под притиском
све присутнијег ислама многи Холанђани почињу да, у последњих
двадесетак година, обнављају свој верски а с њим и национални
идентитет, које су тако блазирано били препустили «цивилизациј
ски заосталом» остатку Европе .22)
Члан 21 првобитног предлога Закона о забрани дискримина
ције био је, очигледно, сасвим довољан да анимира мноштво људи,
установа и организација, покренувши високо напету расправу око
неколиких крупних друштвених и антрополошких питања. Међу
њима је најобухватније и најдалекосежније могло да буде оно ко
је смо обрађивали на претходним странама. Видели смо, у грубо,
каква је српска традиција у погледу полног морала и одатле про
истеклог понашања, а видели смо, кроз овај пример, да тежње на
21)

Текст закона http://forum.mojepravo.net/new/b2/blogs/blog4.php/2009/05/06/zakon-o-za
brani-diskriminacije
22) Податке о релевантним историјским приликама у Холандији изнео је проф. др Џејмс
К. Кенеди (James C. Kennedy), са Универзитета у Амстердаму, у предавању под насло
вом „Нација и религија“, одржаном 18. јуна 2009, у оквиру циклуса „Историја и Наци
ја: мислити, писати, стварати“ који је организовала Фондација Хајнрих Бел (Heinrich
Böll Stiftung) у Центру за културну деконтаминацију у Београду.
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ших законодаваца и политичких вођа иду сасвим другим правцем,
далеко од традиционалних моралних вредности особених за Ср
бију. Питање моралног усмерења које импликује савремена гло
бална масова и популарна култура и које обећава утрнуће сваке
аутентичне духовности и, с тим, сваке моралне вредности, поста
вљено је дакле и код нас. Оно се поставља, с једне стране, као пи
тање сукоба између прогреса и реакционаштва, док га друга страна
поставља као питање о снази општих хуманистичких вредности
укорењених у миленијумској духовној традицији. Можемо га по
ставити и као питање националног идентитета, као питање опстан
ка типичних установа, обичаја и менталитета израслих у нашем
специфичном тумачењу сплета максималистичких хришћанских
вредности и свеприсутних људских слабости. Овога пута се тра
диција показала још увек за нијансу јачом у српском друштву. Али,
питање је докле ће издржати такав однос снага, под притиском мо
де драстичне релативизације моралних вредности, која се некима
од нас причињава као услов за припадање Европи.23)

ЛИТЕРАТУРА

23)

Веома је илустративан за нашу тему кратак филм о борби која се одвија у Сан Фран
циску између традиционалистичког и релативистичког сексуалног морала и њихових
пратећих понашања, који се може видети на следећој интернет адреси: http://vimeo.
com/5942048
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Jelena Miljkovic-Matic
NATIONAL IDENTITY BETWEEN TRADITIONAL 
AND PROGRESSIVISTIC MORAL PARADIGM
Summary
In this text author analyzed the controversy regarding the
Article 21 in the new Anti-Discrimination Law, which was
in line for the voting procedure in the beginning of March,
2009 in Serbia. A day before the exposure of the Law in
the National Assembly, the Bishop Irinej of Backa stopped
the procedure of passing the Law with the objections to
certain standpoints in it. The Bishop made this move on
behalf of seven traditional churches and denominations
being defined as the institutions of special significance in
Serbia by the Law on the Churches and Religious Denominations. In this case it implies that the Bishop Irinej represented the interests of almost all believers in Serbia and
not only of the members of the Serbian Orthodox Church.
However, regarding this intervention, many individuals
and institutions reacted with extreme intolerance, arguing
that there is no place for the Church in political life. In addition to this, in complaisant reaction of the Government
of Serbia to the appeal to this appeal of the Churches and
dominations they detected an alleged clericarization of the
state and society. However, in regard to the intervention of
the churches and religious institutions, the causes for their
disquiet regarding the Article 21 of new Anti-Discriminatory Law, and also for the disquiet of the  supporters of initial draft of the abovementioned Law, are the most obvious
reflection of the conflict between moral tradition and modernism. Both of them have been clashing over dominant
position in contemporary culture in Serbia – the first one
as the foundation of the structure of human society and the
latter one as a strong actual trend in development of Western humanism. The controversial Article 21 approves of
free declaration of sexual orientation banning every disapproving reaction to public manifestation of (any) sexuality with explanation that it is discriminatory behavior.
Since the Constitution of Serbia protects dignity and free
personality development, as well as the family and public
morality, the abovementioned reaction of religious institutions seems to have been totally appropriate for the situation, protecting not only their believers but also all the
citizens and the Constitution itself. In the end the creator
of the Anti-Discriminatory Law reformulated “manifestation” of sexual orientation to “declaration” of the sexual
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orientation and with this the approved manifestation of
sexuality was reduced to the level of verbal act instead of
initially enabled complete expression. This event underlined that there have been two strong and clashed tendencies in our society, of which one tendency inclines toward
traditional patriarchal values that have had their status
justified through a substantial structural and millenniums
long social role, while the other, modernistic one, inclines
toward evolutionary development of the society in humanistic promising but also unknown and risky directions that
exclude a great part of hitherto prevailing morality precept.
Key Words: Anti-Discrimination Law, traditional churches
and denominations, sexuality, patriarchal morality

Овај рад је примљен 21. јула 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 15.
септембра 2009. године.
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ИСТРАЖИВАЊЕ И 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Сажетак
Аутор пише о појму, структури и функцијама ИС
ТРАЖИВАЊА И   научно-истраживачког рада у дру
штвеним наукама, с посебним освртом на истра
живачки поступак и методе. Пише о теоријским
претпоставкама методологије истраживања, с на
гласком на друштвене, односно, социјално-политичке
науке у друштву. Исто тако, представљени су типови
истраживања попут теоријског, фундаменталног и
емпиријског, трансверзалног, лонгитудиналног, ева
лутивног, корелационалног, структуралног, акционог,
теренског као и футуристичког. У посебном делу се
пише о основама политике научно-истраживачког
рада, укључујући и актуелну стратегију научног и
технолошког развоја Србије. Залаже се за одговорну,
транспарентну и профитабилну политику развоја на
учно-истраживачког рада у области друштвених на
ука који ће за крајњи резултат имати афирмацију ове
научне области.
Кључне речи: Научно-истраживачки рад, Политика,
Друштвене науке, Модернизација, Институције

1. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
(ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ)

N

аука је рационални облик друштвене свести и специфична
друштвена делатност, којој је главни циљ да се на методичном

*

Научни саветник у ИПС, Београд
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и систематском начину истражује и утврђује објективна истина о
свету у целини или о неком његовом делу, о разноврсним појавама
у њему и њиховим законитостима, као и о положају и улози човека
у процесу његове измене и хуманизације. Основни смисао науке
је “упознавање света ради његовог савладавања од стране човека.
Она је израз човековог активног односа према свету и самом се
би. Наука је, пре свега систематизовани кодекс знања. То значи, да
су целокупне научне информације потчињене некој општој струк
тури, где су сви елементи повезани у јединствену целину. Цело
витост је заснована на концепцији научне слике света, парадигме
смене тих општих представа које се одигравају у развитку посебне
или скупа научних дисциплина. Међутим, наука није само систем
знања. Она је посебна и специфична делатност, продукција новог
знања. Та продукција и репродукција као и свака друга не може
бити остварена, ако за то не постоје адекватни услови. Скуп усло
ва научне делатности образује научни потенцијал. Најважнија ком
понента научног потенцијала је научни кадар, затим средства за
спровођење проучавања и остваривања научне делатности. То је
пре свега, материјално – техничка база науке и форме организације
терминског рада, теоријске и експерименталне методе истражива
ња.1)
Крајњи циљ сваке науке је откриће суштинских – нужних,
узрочно-последичних веза и односа међу појавама и елементима
у стварности и дефинисање научних закона. Научни закон у “оба
своја облика теоријском или емпиријском – људски је израз који
има одређено предметно значење и односи се на неку пројектова
ну структуру облика за нас. Као такав научни закон се разликује
од тзв. природног закона по себи, који је увек комплекснији. Науч
ни закон се тек апроксимативно приближава сазнању објективних
природних закона које владају у свету, али се не могу никако до
краја поклапати и индентификовати,2)
Под науком се обично подразумева „сређено, систематизо
вано и проверено сазнање о нечему, постигнуто методичним, па
жљивим и савесним истраживањем и разматрањем. Истраживање
представља систематско трагање за чињеницама из којих се могу
извести извесни научни принципи и законитости. Према томе, нау
1)
2)

Нав. Према: др Драган Суботић, др Живојин Ђурић: „Методолошки записи“ књ. 1,
Београд, 2009, стр. 10.
Др Ж. Марковић, „Филозофски основи науке“, „Сану“, Београд, 1981, стр. 714.
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ку чине резултати и закони до којих се долази путем истраживања.
Наука се може дефинисати и као рад на стицању нових знања, док
знање представља скуп познатих чињеница. Важећи закон о науч
но-истраживачког делатности дефинише ову активност на следећи
начин: Научно-истраживачка делатност је стваралачки рад на осва
јању нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског ни
воа друштва и коришћење тих знања у свим областима друштвеног
развоја, укључујући развој технологије и њихову примену. Науч
но-истраживачка делатност се остварује на повезаности основних,
примењених и развојних истраживања и оспособљавањем кадра за
научноистраживачки рад. Научно стварање је слободно и подлеже
научној критици“.3)
Као што смо већ истакли, методологија се дефинише као кри
тичка анализа укупне истраживачке праксе – од теоријског до ис
куственог нивоа, док је метод начин истраживања. Научне методе
у “ширем смислу служе у науци за: а) објашњавање чињеница и
закона; б) предвиђање будућих догађаја; в) откривање нових чи
њеница и закона; г) проверавање хипотеза; д) доказивање поста
вљених теза; ђ) излагање научних сазнања. Метод је начин ис
траживања којим се остварују епистемолошки принципи науке са
циљем добијања научно ваљаних резултата. Научни метод је начин
истраживања предмета, појава и процеса. Научни процес обухва
та поступке за: прикупљање података, систематизовање података,
утврђивање и тумачење чињеница (законитости и односи), анализу
чињеница, извођење закључака и проверу закључака.4) Структура
научне методе, у већини случајева, има неколико фаза: уочавање
проблема, постављање хипотезе, проверавање хипотезе – верифи
кација, и практична примена решења.5)
Научни метод се своди на примену „принципа, норми и прави
ла логике, дотичне теорије и одговарајућих техничких средстава,
као и разних практичних поступака у откривању и излагању исти
не о конкретном предмету истраживања. Научни метод је, најјед
ноставније казано, уобичајени општи назив за поступке различите
природе којима се наука користи у расветљавању предмета истра
3)
4)
5)

Проф. др Зоран В. Поповић: „Како написати и публиковати научно дело“, Београд,
1999, стр. 1.
Проф. др Рада Плавшић, „Буквар за научнике почетнике - Од хипотезе до публикова
ња,“ Београд, 2008, стр. 27.
Проф. др Велимир Сотировић, проф. др Живослав Адамовић, „Методологија научноистраживачког рада“, Зрењанин, 2002, стр. 27.
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живања и саопштавању остварених резултата. С обзиром на чиње
ницу да добијени резултати итекако зависе од примењеног метода,
усавршавање научног метода увек је доносило унапређење науке
и обрнуто.6)
У полемику о природи и структури научног метода „Имре Ла
катос се укључио крајем шездесетих година. За врло кратко време
он је формулисао концепцију која и данас представља једно од нај
утицајнијих и најзанимљивијих методолошких гледишта. Могло
би се рећи да је Лакотос до свог становишта дошао критикујући
Popperova и Кuhnova схватања која су у то време била у средишту
интересовања филозофа науке. Но, утицај који су ова два аутора
имала на Лакатоса разликује се како по својој снази тако и по свом
карактеру. Неки од Popperovih ставова представљају основну на
којој је он градио сопствену методологију, док је према другима
врло критичан. С друге стране, Кuhanova гледишта значила су за
Лакатоса велики изазов који га је навео да брани једну рационали
стичку методолошку концепцију која би, за разлику од других та
квих концепција, ипак била у складу с актуелном историјом науке:
дакле, с историјом науке како се она стварно одвијала.7)
Лакатос полази од уверења да је „наука рационална, што за
њега првенствено значи да се може повући отсечна разлика изме
ђу науке и оног што није наука, као и да постоје одређена мерила
помоћу којих се може у крајњој линији – дакле, не одмах и лако
– одредити која је од две супарничке теорије (или, како би рекао
Лакатос, програма) боља у неком објективном смислу. Следеће те
зе које се релативно често срећу у Лакатосевим текстовима пред
стављају језгро његовог рационалистичког уверења: 1) могуће је
разграничити науку од оног што није наука и ово разграничење
није суштински важно само за методологију и науку. 2) Може се
говорити о расту научног знања и могуће је дати рационални мо
дел научне промене. Наука напредује по одређеним принципима
који се могу формулисати, а научна промена се може рационално
објаснити. Свака нова теорија (или програм) боља је од старе и
стога тежи да потисне свог претходника. 3) Главна тачка Лакато
севог рационализма састоји се у његовом одређењу универзалног
критерија за поређење супарничких истраживачких програма. То
су они принципи који на основу унутрашњих фактора показују ко
6)
7)

Исто, стр. 28.
Светозар Синђелић: „Методологија истраживачких програма у: Филозофске студије“
XVIII, Зборник радова, Београд, 1986, стр. 83.
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ји је програм бољи. 4) Историја науке је рационална, мада је та
рационалност често успорена, запречена или чак извитоперена под
утицајем спољних фактора. Њена рационалност сеже дотле да се
она може користити као мерило за вредновање одређене теорије
рационалности.
Ian Hacking је приметио да Лакатос тврди да његово рацио
налистичко уверење непосредно следи из претпоставке о расту
научног знања, али да није повезано с било којом одређеном тео
ријом истине или стварности. Раст научног знања Лакатос, узима
како нешто што је само по себи очигледно или неспорно и према
Hackangu, он сматра да нам већ сама та чињеница на неки начин
показује да је могуће формулисати универзални критеријум демар
кације.8)
Исто тако, „за истраживачке програме је битно то што се они
морају тумачити као ланци или низови сродних теорија које деле
јединствене полазне поставке и јединствену интерпретативну те
орију, то јест јединствен начин интерпретације искуства. Један од
кључних особина зрелог фалсификационизма је да он замењује по
јам теорије као основни појам логике открића појмом низа теори
ја. Оно што се процењује као научно или псеудо-научно јесте низ
теорија, а не једна дата теорија. Али чланове таквог низа обично
везује континуитет који их спаја у истраживачке програме. Овај
континуитет који подсећа на Кuhnovu, нормалну науку игра битну
улогу у историји науке; главни проблеми логике открића не мoгу
се на задовољавајући начин разматрати осим у референтном окви
ру методологије истраживачких програма.“9)
Научни истраживачки програми су састављени од три „кључ
на елемента: чврстог језгра, негативне хеуристике и позитивне
хеуристике. Негативна хеуристика спецификује чврсто језгро про
грама које чине они теоријски принципи око којих је усредсређен
цео истраживачки програм и који представљају његова суштинска
обележја. Негативна хеуристика забрањује примену закључивања
по modus tollensu на ово језгро и усмерава га на један други сег
мент истраживачког програма, онај који се у Лакатосевој термино
логији назива „заштитним појасем“. Први сегмент, то јест чврсто
језгро брани се по сваку цену како би то чинили најконзерватив
нији конвенционалисти. Методолошки гледано, садржај негатив
8)
9)

Исто, стр. 85-88.
Исто, стр. 96.
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не хеуристике чини низ конвенција које спецификују чврсто језгро
програма и организују његову одбрану“.
Аутор С. Синђић сматра да „позитивна хеуристика дефинише
проблеме којима “програм треба да се бави, формулише технике
за решавање ових проблема и уједно твори заштитни појас који
брани чврсто језгро програма од противпримера. У додиру са овим
појасом они попримају карактер безопасних аномалија, то јест
оповргавајућа оштрица противпримера усмерава се на неку од хи
потеза заштитног појаса. Под њеним притиском заштитни појас се
тако модификује да чврсто језгро остаје нетакнуто јер се он састоји
од низа помоћних претпоставки које је могуће мењати. У склопу
целе ове стратегије користе се и сви конвенционалистички потези,
укључујући и просто занемаривање оповргавајућих случајева чи
ме се они, исто тако, претварају у аномалије. Научник региструје
аномалије, али све док се његов програм налази у замаху он их
занемарује. Његовим избором проблема првенствено управља по
зитивна хеуристика његовог програма, а не аномалије“.
Овај аутор даје кратак преглед „Лакатосевих мерила за про
цењивања научних истраживачких програма. Ова мерила могу се
поделити у позитивна и негативна мерила процењивања програ
ма: 1) Мерила позитивног процењивања програма: а) Хеуристичка
снага: програм има хеуристичку снагу уколико му је хеуристика
прецизна, богата и аутономна; б) Теоријски прогрес: програм је
у теоријском погледу прогресиван уколико нова теорија унутар
програма има више проверљивих последица од теорије која јој је
претходила; в) Емпиријски прогрес: програм је у емпиријском по
гледу прогресиван уколико је било која од проверљивих последица
нове теорије и експериментално потврђена. 2) Мерила негативног
процењивања програма: а) Хеуристичка дегенерација: програм је у
хеуристичком погледу дегенерисан уколико му је позитивна хеури
стика слаба или исцрпљена; б) Теоријска дегенерација: програм је
у теоријском погледу дегенерисан уколико се промене теорија уну
тар програма врше на ad hoc начин; в) Емпиријска дегенарација:
програм је у емпиријском погледу дегенерисан уколико у релатив
но дугом временском раздобљу нису експериментално потврђена
нова предвиђања дата унутар програма“.10)
Исто тако, истраживачки рад се развија у складу са потребама
друштва и “појединих његових делова. Обезбеђењем организациј
10)

Исто, стр. 98-100.
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ских, кадровских и других решења стварају се потребни услови за
истраживања у домену појединих наука или група наука. Основна
оријентација је у томе да се ослонац врши на сопствене снаге и
развија сопствени научни потенцијал у границама економских и
друштвених могућности одређеног друштва.
Организовање стручне делатности – истраживање организу
ју и спроводе стручни органи као носиоци плана и инвеститори.
Ту спадају следеће делатности: 1) Организовање израде програма
истраживања; 2) Уговарање истраживања; 3) Контрола реализа
ције података; 4) Решавање организационих проблема; 5) Развој
система информисања; 6) Сарадња са другим научним областима;
7) Вођење кадрова и слично. Структура истраживачког поступка
обухвата следеће целине: Под истраживањем се подразумева низ
умних и практичних активности људи којима се проверава или
продубљује постојеће или стиче ново сазнање. Дефинише се као
динамички процес између човека и природе, бића и свести, опа
жања и мишљења. Отуда нераздвојно јединство између праксе као
чулне делатности и људског мишљења. По критеријуму практичне
примене резултата разликујемо: 1) Фундаментална-унапређују на
учна сазнања; 2) примењена, воде остваривању практичних циље
ва; 3) развојна, истраживања. По критеријуму научне дисциплине
истраживања разликујемо: 1) интердисциплинарна и 2) интернауч
на истраживања. Однос теорије и истраживања. Теорија је основ
за осмишљену научну активност уопште. Она је дата у општој те
орији науке и основа је за научни рад. Ту је извршена системати
зација сазнања и чињеница и из ње се могу сагледати проблеми за
истраживање. Све се поставља или оспорава чињеницама. Научно
сазнање се заснива не чињеницама, а до њих се долази истражи
вањем. Зато се каже да оне реално постоје у стварности и то онако
како је ми познајемо. Зато се неке могу утврдити опажањем, а неке
поступцима. Чињеница је увек индивидуална, а теорија општа и
апстрактно-конкретна.
Научна чињеница има четири карактеристике: 1) чињенице су
јако разграничени елементи у чулном опажају. То су веома стабил
не чињенице; 2) Чињенице су и ставови који интерпретирају оно
што нам је дато у чулном искуству; 3) Чињенице су и ставови са
низом повезаних својстава; 4) Чињенице су ствари које постоје у
простору и времену. Заједно са њиховим међусобним релацијама
на основу кога је формулисан један истинит став.
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Постоје разне врсте чињеница: 1) према сазнајном настанку
– практичне (чулно-искуствене) и теоријске (логички основане);
2) Према предмету – физичке, физичко-хемијске, хемијске, биоло
шке, психичке, друштвене, историјске и друге; 3) Према степену
објективности – субјективне и објективне.
Исто тако, а) подаци су конкретне чињенице (забележене) и у
даљем раду употребљиве као сазнајне чињенице. Треба разлико
вати појаве и процесе од чињеница и података. Б) Индикатори су
сазнајне чињенице о појави на основу којих се она може даље ис
траживати (њима се податак или појава могу мерити и приказивати
квантитативно и квалитативно). Чињеницама се започиње теорија
сваке науке и у литератури научног знања су важан елемент, поред
научног знања и научне теорије. В) Структура истраживачког по
ступка – пројектовања, подразумева скуп активности које произво
ди истраживач (или тим) током истраживања проблема.
Пројекат је документ о пројектовању то је план истраживања
у коме се види шта, зашто и како треба истраживати. Имају два
основна дела: а) научна замисао и планови истраживања. Научна
истраживања чини део у истраживању и начин на који се може из
вршити истраживање и прикупити индикатори. Он обухвата сле
деће методе: а) опште научне методе; б) посебне научне методе;
в) опште емпиријске методе; г) планове; д) научну и друштвену
оправданост истраживања.
Осим проблема утврђивања лица у истраживању „истраживач
се мора суочити одмах с још једним проблемом: шта истраживати?
То се питање обично и не спомиње у приручницима традиционал
не методологије:11)
Који је почетни истраживачки поступак што га редовито следи
професионални истраживач? Први је корак да истраживач изабе
ре – на основу властитих интереса или знатижеље-одређену тему
истраживања; затим прелази на проучавање одговарајуће литера
туре, односно студија и истраживања што су их други већ обавили
на исту тему; након тога поставља хипотезе и започиње процес
прикупљања података што ће му омогућити да потврди или одба
ци те хипотезе. Ако се, дакле, ограничимо на почетне моменте тог

11)

Gion Antonio Gilli, „Како се истражује: водич у друштвеним истраживањима“, Загреб,
1979, str. 41.
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поступка, они су: а) избор теме; б) испитивање одговарајуће лите
ратуре; в) постављање хипотезе итд.12)

МОДЕЛ ИСТРАЖИВАЊА
Истраживање као функцион
 ални модел може имати више
фаза. Један од модела који се најчешће среће у пракси дат је на
слици.
МОДЕЛ ИСТРАЖИВАЊА

↓
1. Индентификација појаве или проблема истраживања: циљ пројекта
↓
2. Пројектовање истраживања и припрема управљања пројектом
↓
3. Формирање истраживачког тима
↓
4. Терминско планирање и ресурси
↓
5. Процена и буџетирање трошкова
↓
6. Датотека

7. Обрада података
8. Контрола пројекта
9. Окончање пројекта
10. Критеријуми успеха пројекта
11. Изношење резултата пројекта

↓
↓
↓
↓
↓

↓
12. Предаја пројекта и увођење у праксу

Истраживање као усмерени процес људског духа на открива
њу нових сазнања, чињеница и односа међу појавама, карактеришу
својства.
12)

Исто,
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1) Наручивање истраживања
У већини случајева истраживање започиње његовим на
ручивањем, а наручивање полази од претпоставки да су присутни
одређени проблеми, средства и жеље да се проблеми реше. Зада
так се преноси на истраживачку институцију или на истраживача у
правцу реализације истраживања. Наручилац треба да дефинише
шта хоће и шта може, понекада може да предложи и предвиди пут,
начин и радње којима ће се доћи до решавања проблема истражи
вања (да предложи пројектовање истраживања).

2) Интелектуално мајсторство
Бављење научно-истраживачким радом представља „интелек
туално мајсторство“, при чему, према Рајт Милсу, сви истраживачи
(и научници) не треба свој рад да одвајају од свога живота. То зна
чи, да треба користити свој сопствени рад да би се кроз њега обо
гатио сопствени живот, а живот треба користити да би се обогатио
сопствени рад. Истраживач треба да има и креативност, односно
способност интрапсихичких процеса, као стил живота. Треба да
поседује оригиналност и адаптивност проблемима (продукти ми
шљења треба да буду нови и вредни за мислиоце и за друштво).
Приликом развоја креативног процеса треба прво поћи од креатив
ног чина, односно од увиђања проблема. Након тога, треба дозво
лити да прикупљене информације „сазру“. Затим, следи осветље
ње проблема (некада до срећне идеје), а на крају до верификације
(провере) креативног рада. Неки светски социолози имају обичај
да кажу: „Успешан је човек који види чашу воде до пола пуну“, а
неуспешан човек је онај „који је види до пола празну“.13)

2. ТИПОВИ НАУЧНОГ 
И ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА
Постоје различите таксономије наука и оне се „мењају током
времена. Често ће се прочитати да су друштвене науке: социоло
гија, економија, политикологија и социјална психологија. Поред
њих у друштвене науке се сврстава и етнологија (односно култур
на и социјална антропологија) и посебне области неких других
наука, као што су социјална и економска статистика и социјална
и економска географија. Друштвеним наукама се могу назвати и
13)

Исто,
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комуникологија и маркетинг, односно истраживање тржишта и по
трошача. Несумњиво су врло блиске друштвеним наукама психо
логија и педагогија. У психологији постоји дебата око тога да ли је
она друштвена или природна наука, јер садржи елементе и једних
и других. Приликом одређивања да ли су психологија и педагогија
– као „индивидуалне“ науке – друштвене, узима се као критеријум
у којој мери оне изучавају појединца као друштвену јединку и у
којој мери изучавају његове друштвене интеракције.
Основни критеријум за разврставање истраживања на фунда
ментална и оперативна је „могућност уопштавања закључака до
којих се у њима дошло, при чему се њихови предмети проучавања
не морају значајно разликовати по обиму. Тако фундаменталним
истраживањем може бити обухваћено мање варијабли из мањег
броја антрополошких простора него у неком оперативном истра
живању, а да су степен општости и могућност примене добијених
резултата изузетно високи.
Фундаментална истраживања обезбеђују закључке најопшти
јег карактера који важе за велики број класа и појединачних слу
чајева. То су истраживачки пројекти реализовани на масовним
узроцима испитаника који обично захтевају између 10 и 20% по
пулације из које потичу. У њима се примењују стандардизовани
истраживачки инструменти. Важно је нагласити да из фундамен
талних истраживања најчешће проистичу основни закони, а нека
да и теорије научне дисциплине. Због тога се знања до којих долазе
фундаменталне студије употребљавају приликом дефинисања те
оријских модела на којима почивају, по степену општости, мања
оперативна истраживања.
Резултати добијени у наведеним фундаменталним истражива
њима обилато су коришћени у каснијим истраживањима са мањим
узорцима и са мањим бројем варијабли. На основу односа наве
дених фундаменталних и тих нових истраживања лако се долази
до закључка да су оперативна истраживања она која се базирају
на резултатима претходно реализованих фундаменталних студија.
Она, дакле, примењују и проверавају закључке фундаменталних
истраживања на мањим и специфичним узроцима“.14)

14)

Душан Перић: „Методологија научних истраживања из спорта, туризма и менаџмен
та“, Нови Сад, 2007, стр. 47.
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Емпиријска истраживања у свакој науци служе прикупљању
података за различите намене, а првенствено у циљу потврђивања
и стварања научних теорија. На други начин речено, када се било
која наука, па и друштвена наука, заснива на подацима, она је ем
пиријска наука...
Методолошка природа
Системска неексперимен
тална истраживања
Експериментална истра
живања

Критеријум
Временска усмереност
Лонгитудинална истражи
вања
Трансферзална истражи
вања

Степен општости
Фундаментална истра
живања
Оперативна истраживања

Могуће класификације истраживања
Према томе, у зависности од природе проблема који се истра
жују, као и раздвојености научне технологије, могу бити органи
зована разноврсна специфична истраживања, са врло различитим
именима: експериментална, лонгитудинална, трансверзална, фун
даментална итд. Да се њихова анализа не би свела на пуко набраја
ње свих до сада примењених типова научних истраживања, напра
вљен је покушај да се она систематизују.15)
Трансверзална истраживања (или студије пресека) најчешће
се организују ради дескрипције извесне појаве, затим ради анали
зе релација између две и више коресподентних појава и, на крају,
ради утврђивања латентне структуре неког антрополошког просто
ра. Због тога је могуће издвојити најмање три врсте трансверзал
них студија.: студије дексрипције (описа), каузална истраживања
(узрочно-последичне студије), и структуална истраживања (струк
турне студије).
Студије дескрипције се баве описом и објашњењем неке поја
ве. Имају два основна модалитета: (1) квалитативни и (2) кванти
тативни у зависности од тога којим средствима се служе приликом
анализе појава. Квалитативни опис се односи на атрибутивне ва
ријабле које се не могу исказати нумерички, а примењује се само
ради феноменолошке анализе. Квантитативни опис примењује се
на варијабле квантитативног карактера, тј. на све појаве које се мо
гу исказати нумерички.
Каузалне студије трансверзалног карактера примењују се ради
откривања и квантификовања релација између посматраних поја
15)

Проф. др Милорад К. Бањанин: „Методологија инжењеринга: Инжењерска анализа и
мрежа знања“, Београд, 2006, стр. 33.
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ва. Њиме се откривају извесне законитости које владају у природи
и друштву, а садржане су у узрочно-последичним везама које вла
дају између појава.
Структурне студије подразумевају откривање латентне струк
туре неког антрополошког простора (моторичког, психолошког, со
циолошког...). Оваква истраживања организују се ради задовољења
принципа научне парсимоније, будући да човека није једноставно
опсервирати малим бројем појединачних обележја. Уколико би се,
међутим, у сваком истраживању оперисало са великим бројем ин
формација, добијали би се гломазни, сложени и тешко интерпрета
билни подаци. Отуда наука настоји да оствари што већу парсимо
нију, тј. једноставност у дефинисању антрополошких феномена...
Лонгитудинална истраживања се реализују у краћем или ду
жем временском интервалу и распоређена су у најмање две карак
теристичне временске тачке. Најједноставнији пример лонгиту
диналне студије је раније описани експеримент са једном групом
који започиње проценом иницијалног, а завршава се проценом фи
налног статуса. У временском периоду између иницијалног и фи
налног мерења делује експериментални фактор чији ефекти пред
стављају суштину лонгитудиналне студије. Између иницијалне и
финалне процене често се организују и контролна (транзитивна)
мерења којима се повећава број карактеристичких временских та
чака лонгитудиналне студије.16)
Емпиријска истраживања (gr. empeiria – искуство) је врста
научног истраживања које подразумева посматрање искустве
них, објективно постојећих чињеница. Емпиријско истраживање
се заснива на прикупљању искуствених података конкретним ис
траживачким техникама као што су посматрање (у ужем смислу),
испитивање, мерење, статистика, експеримент, анализа садржаја
итд. Емпиријско истраживање које не полази од чврстог теоријскохипотетичког оквира остаје на нивоу баналног описа постојећих
чињеница, што је главна карактеристика тзв. дескриптивне соци
ологије.17)
Социјални и организацијски проблеми усмерују знанстве
но истраживање сматра А. Халми, у “три различита смера. Она
се уопштено називају: темељна, примењена и евалуативна, а могу
16)

Душан Перић: „Методологија научних истраживања на примеру спорта туризма и ме
наџмента», Нови Сад, 2006. стр. 44-45.
17) Социолошки речник, Београд, 2007, стр. 208.

- 357 -

Драган Суботић, Петар Матић

ИСТРАЖИВАЊЕ И НАУЧНО- ...

се срести и под другим називима. Тако се темељна истраживања
често називају фундаментална или теоријска истраживања; при
мењено истраживање акцијско или апликативно, а евалуативно ис
траживање може се у литератури пронаћи под називом процењи
вачког истраживања или процене. Следећа табела, према њиховим
карактеристикама, диференцира та три различита типа истражи
вања.

Основни типови истраживања
ДЕФИНИЦИЈ
СКЕ КАРАКТЕ
РИСТИКЕ

ТЕМЕЉНА/
ТЕОРИЈСКА

ПРИМЕЊЕНА/
АКЦИЈСКА

ЕВАЛУАТИВНА/
ПРОЦЕЊИВАЧКА

Природа про
блема

Тражи нове спо
знаје о социјалним
феноменима

Циљ научног ис
траживања

Продукција нових
спознаја

Водећа теорија

Одабир теорија
које воде тестирању
хипотеза

Процењује резулта
те третмана који се
примењује
Тачна процена ре
зултата интервент
ног програма
Одабир теорија које
воде бољој процени
социјалних про
грама

Прикладне тех
нике

Фортнулирање
теорије, тестирање
хипотеза, узорак,
методе прикупља
ња података

Истраживање мо
гућности решавања
проблема
Практичне спознаје
које утичу на реша
вање проблема
Одабир теорија које
истражују дина
мику социјалних
проблема
Акцијска теори
ја, партиципаци
ја истраживача,
кооперативност
истраживача, ситуа
цијски чинитељи

Примена конвенци
оналних техника за
процену интервен
ције

Као што видимо, дефиниторне карактеристике јесу: природа
проблема, циљ истраживања, водећа теорија, прикладне технике.
Темељна истраживања теже новим спознајама које су потребне за
боље разумевање социјалних феномена; примењена истраживања
дају корисне спознаје које се могу применити у процесу решавања
проблема. Евалуативна истраживања омогућују процену интер
вентног програма или програма акција. Различити циљеви истра
живања одређују одабир типа истраживања.
Истраживачи темељног усмерења дефинишу циљеве свог ис
траживања да би унапредили научну спознају. Прагматично-прак
тична димензија истраживања је ирелевантна. Њима је примарни
предмет науке описивање социјалне збиље, а не њезино мењање. У
реалном свету постоји велик број варијабли које су у интеркорела
цији. Те је каузалне везе често тешко открити, а још теже размрси
ти. Истраживачи увек трагају за каузалним везама као што су, нпр.,
ове генеричке пропозиције: ако Х расте или пада под условима А,
B или C тада треба очекивати да ће под истим условима расти или
падати Y. Та повезаност се обично изражава помоћу закона веро
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ватноће. Када се теорија и подаци поклапају социјална студија по
стаје социјална наука.
Основна је интенција апликативног истраживача продук
ција спознаја (знања и вештина) које ће применити у процесу ре
шавања проблема (проблем-солвинг процес). Та спознаја мора би
ти поуздана, ваљана и дескриптивна с обзиром на циљани проблем,
а истодобно и информативна како би се могле унети планиране
промене или модификације понашања. Рубин (1983.) је развио по
себну типологизацију апликативних социјалних истраживача, коју
показујемо у табели.

Типологија апликативних социјалних истраживача
Фокус на политичке импли
кације

Фокус на прикупљање и ин
терпретацију података

Однос према социјалним
процесима

Политички аналитичари

Евалуац
 ијски истраживачи

Однос према резултатима

Социјални монитори

Аналитичари података

Евалуацијски истраживачи позивају се кад политичари желе
проценити неки програм социјалних акција. Кад започне евалуа
цијски процес, све активности већ морају бити у току. Евалуатор
мора бити присутан у свакој фази. Кључно признање у евалуатив
ном истраживању јест: Шта се подразумева под успешним резул
татом? Сви програми имају неки учинак, али питање је како се ти
учинци мере или вреднују.18)
Методологија је учење о методама, то јест поступцима. Мето
дологија истраживања је учење о поступцима спровођења истра
живања.19) Емпиријско истраживање је најчешће сложен процес,
па је нужно „стручно оспособљавање да би истраживач био у ста
њу да избегне велики број могућих озбиљних грешака које се могу
починити током извођења истраживања. Методолози се баве изна
лажењем и усавршавањем метода, то јест поступка, помоћу којих
се уклања или бар смањује могућност грешака и повећава поузда
ност резултата и закључака истраживања. За разлику од здраво
разумских научно заснована знања стичу се путем методолошки
коректно изведених емпиријских научних истраживања.20)
18)

Александар Халми, Квантитативна анализе у друштвеној знаности: Квантитативни
приступ у социјалном раду, Загреб, 1999, стр. 46-47.
19) Др Драган Суботић, „Технике научног и емпиријског истраживања“ у: Пословна еко
номија бр. 2/2009. стр. 478-482.
20) Станислав Фајгељ, Бора Кузмановић, Борислав Ђукановић, Приручник за социјална
истраживања, Београд, 2005, стр. 12.
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У прву групу спадају особине научних истраживања које се
односе на начине утврђивања чињеница. У те особине се убрајају
емпиричност, темељност, објективност, систематичност и контро
лисаност.
Различите научне области разликују се по квалитету истражи
вања. Истраживања се највишим степеном поузданости каракте
ристична су за неке области природних наука, као што су физика,
хемија, итд. То је један од разлога што те области имају највећи
углед у свету науке.
Свако истраживање може се хронолошки поделити на неколи
ко периода, тј. делова који се нижу у времену. Основна подела је
подела на три периода: периода после прикупљања података. Иако
је прикупљање података централно, активности које истраживач
обавља пре и после овог периода по правилу су знатно дуже и сло
женије од активности за време самог прикупљања података. Пе
риод пре прикупљања података поделићемо на фазу припреме ис
траживања и фазу састављања нацрта истраживања. Период после
прикупљања података поделићемо на фазу обраде података и фазу
састављања извештаја о истраживању.21)
Корелационо и структурално истраживање је свакако једно од
“најчешће примењиваних у наукама о понашању. Многи аутори
ова истраживања виде као сасвим засебну епистемолошку класу,
која комбинује експериментални приступ и приступ анализе инди
видуалних разлика (нпр. Cattell, 1966).
Због тога ћемо корелациона истраживања разврстати у две
подврсте. а) Студије које се заснивају на неком индикатору повеза
ности – коефицијенту корелације – и имају за циљ да утврде пове
заност две или више варијабле, или још један корак даље, да утвр
де да ли се из једне од тих варијабли могу предвидети друге – циљ
предвиђања или предикције. б) Студије које примењују мултивари
јатне технике да открију латентне структуре иза манифестних ва
ријабли, па заправо служе за истраживање скривених и дубинских
извора понашања, због чега их називамо структуралним“.22)
Разликовање експерименталних и корелационих истраживања
је још теже ако се у обзир узму структурална истраживања. Главно
питање по коме се разликују експериментална и неекспериментал
на истраживања је питање утврђивања узрочности. По класичном
схватању само прва могу да утврде узрочност. Међутим, структу
21)
22)

Исто, стр. 12-16.
Станислав Фајгељ, „Методе истраживања понашања“, Београд, 2004, стр. 230-231.
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рална истраживања су намењена објашњавању манифестног по
нашања, тражећи латентне узроке тог понашања. То значи да су у
логичком смислу и она каузална истраживања. Но, и овде се може
повући линија разлика на основу постојања манипулације незави
сним варијаблама – структурална истраживања је немају.
Корелационе студије покривају изразито широку и разнолику
област истраживања. Оне се типично спроводе за утврђивање мо
гућности предвиђања понашања или утврђивања латентних извора
понашања. То је само мало другачије формулисан циљ – експери
менталних студија: „да се открију узроци понашања“. Ради се само
о степенима, градацијама и различитим комбинацијама градивних
елемената истраживања који су раније споменути: објекти, варија
бле и време.23)
Компаративна анализа, као посебна врста истраживања, посе
дује један дескриптивни, односно експлоративни део. У том де
лу се прикупљају и презентирају подаци о обухваћеним објектима
анализе. Такви подаци су неопходни и корисни, али они нису „сво
јина“ неког посебног нацрта истраживања, него се прикупљају у
сваком типу истраживања, у свакој науци.24)
Панел истраживање је поступак којим се промене у проучава
ној појави прате понављањем истраживања на узроку истих лица,
истим поступцима, у одређеном друштвеном оквиру. Овај приступ
често се примењује у експерименталним истраживањима, а, иначе,
дефинише се као експеримент у природним условима. Понавља
њем истраживања у бар два или више наврата, на узорку истих ли
ца, могуће је доћи до сазнања не само о настанку и разлозима већ и
о интензитету у међувремену новонасталих промена. У литератури
постоји једна варијанта панел истраживања, у којој се предлаже да
се формира узорак панел-испитаника који имају улогу извештача
а не самопосматрача. Они, у одређеним временским интервалима,
преносе мишљења људи с којима се друже. Овде се претпоставља
да су извештачи тачни у приказивању схватања средине у којој жи
ве и да то чине релативно непристрасно. Прикупљени квалитатив
ни материјал, путем отворених питања (разговора), даје много пот
пунију слику о мишљењима и ставовима проучаване средине него
што је то могуће уобичајеним анкетним поступком. Наравно, увек
се поставља и етичко питање о прихватљивости таквог поступ
ка. Друга варијанта би била да се стандардна анкетна истражива
23)
24)

Исто, стр. 231-232.
Станислав Фагељ, Методе истраживања понашања, Београд, 2004, стр. 238.
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ња помоћу упитника допуне панел истраживањима мањег узорка
истих испитаника, уз примену продубљеног интервјуа.25)
Пилот истраживање је израз који се примењује у два значења.
(1) Најпре се њиме означавају тзв. студије изводљивости (енг.fea
siility studies), што су по обиму скраћене верзије истраживања која
се спроводе ради припреме главног истраживања. Пилот истражи
вањима се, такође, (2) сматрају и посебно истраживачке студије
организоване ради проверавања и претходног тестирања одређе
них истраживачких инструмената. Претходно спроведено пилот
истраживање не може гарантовати успех главног истраживања,
али свакако може значајно повећати вероватноћу његовог успеха.
Најчешћи разлози за покретање пилот истраживања су развијање
и тестирање истраживачких инструмената, процена изводљивости
главног истраживања, процена спремности за учешће испитане по
пулације, стварање истраживачког протокола, одређивање оквира
за узорак, идентификовање могућих логистичких проблема у при
мени појединих техника, прикупљање прелиминарних података,
процена ресурса (људских, новчаних) потребних за главно истра
живање, осмишљавање плана истраживања и фокусирање истра
живачких питања, обука истраживача, едукација студената итд.26)
Теренско истраживање (енг. fieldwork, fieldstydy). У традици
оналном схватању истраживања друштва и културе, теренско ис
траживање односно „теренски рад“, често синоним за етнографију,
означава праксу и метод који претходе теоријском истраживању.
Обавља се ради прикупљања података, тј. искуствене грађе за на
кнадну теоријску анализу и објашњење, по правилу, посматрањем,
посматрањем са учествовањем, анкетом или интервјуисањем ис
питаника. Теренско истраживање се често истиче као основна од
лика културне антропологије (укључујући и археологију, физичку
антропологију и антрополошку лингвистику), мада је од средине
20. века уобичајено средство долажења до података и у социологи
ји и студијама културе; посебно му се прибегава у оквирима ква
литативних истраживања, спроведених у Чикашкој школи, сим
боличком интеракционизму, односно етнометодологији, као и у
проучавањима поткултура...27)
Тренд истраживање је поступак којим се у проучавање неке
друштвене појаве уводи динамичка (временска) димензија, у од
25)
26)
27)

Социолошки речник, Београд, 2007, стр. 209.
Исто,
Социолошки речник, Београд, 2007, стр. 209-210.
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ређеним временским интервалима. У зависности од циљева истра
живања одлучује се колико дуго и у којим интервалима треба да
се прате промене које током времена настају, као и њихов правац,
Понављање истраживања може се вршити на различитим узорци
ма, у истом друштвеном оквиру и истим поступцима. Разлике у
резултатима приписују се утицају одређених друштвених догађаја
који су током времена деловали између два или више поновљених
прикупљања података, а који су могли имати утицаја на испитива
ну појаву у средини која се проучава.28)
Акционо истраживање је тип истраживања у којем се стичу
сазнања о одређеном проблему и предузима акција или интервен
ција ради промене понашања чланова групе, институције или пак
локалне заједнице, или решавања неког њиховог проблема.
Француски социолог Жорж Лапасад наводи да је израз акцио
но истраживање први употребио амерички антрополог Џон Коли
ер. Резултати његових истраживања о Индијанцима у америчким
резерватима 1945. године требало је да помогну да се према тој
групи спроведе благонаклонија политика.
Акционо истраживање је присутно у дијагностичком истражи
вању, у којем постоје „друштвени актери који имају одређене про
блеме, па позивају експерте и с њима анализирају ситуацију, насто
је да је разумеју и предлажу корективне мере; (2) у истраживању
са учествовањем ангажују се учесници у односима и улогама, ради
модификовања односа и интеракције; (3) тзв. емпиријском акци
оном истраживању друштвени актери – нпр., наставници и роди
тељи – суочени с локалном кризом друштвених односа, сарађују
како би одлучили о неком пројекту културне делатности ради сма
њивања тензија; (4) у експерименталном истраживању ситуација је
конструисана и организована, а искуства се међусобно пореде како
би се разрадио програм акције; најзад (5) ангажовани тип акцио
ног истраживања подразумева блискост милитантним ставовима
који се могу констатовати у контестаторским групама: у динамици
штрајка, нпр., где је реч о изазивању друштвених промена у сагла
сности са одређеним интересима актера.29)
Акционо истраживање је „флексибилан и итеративан процес
у коме се смењују акција (промена, побољшање) и истраживање
(разумевање, знање). Акциона истраживања се користе да би се
прикупиле информације о спровођењу неке друштвене акције или
28)
29)

Исто, стр. 210-211.
Социолошки речник, Београд, 2007, стр. 206-207.
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интервенције. Под акцијом се подразумева било каква друштвена
акција. Акциона истраживања се некад контрастирају према фун
даменталним истраживањима, што ће рећи да су то примењена ис
траживања. Међутим, акциона истраживања су специфична врста
примењених истраживања (јер проблем истраживања може бити
сасвим практичан, а да се само истраживање у том тренутку не
сматра практичним).“30)
Евалутивно истраживање је par excellence примењено истра
живање. Данас је евалуативна истраживања најбоље дефинисати
као евалуац
 ију друштвених реформи и иновација у области држав
не управе, образовања, правосуђа, индустрије, здравства и ментал
ног старања. Ова евалуација се обавља на научни начин, системат
ски и на основу прикупљених података.31)
Едукативна истраживања се обично срећу под називом „тезе
и дисертација“, а ту свакако треба придодати и семинарске и ди
пломатске радове. Намена тих истраживања је, у време њиховог
настанка и спровођења, едукативна, односно усмерена ка стицању
академског степена. То не значи да та истраживања немају или не
могу да имају вредност на укупној скали сазнавања истине. Ме
ђутим, пред истраживачем који обавља такво истраживање стоје
многи специфични захтеви који потичу изван круга самог истра
живања, по чему су та истраживања специфична.32)
Назив за ex-post-facto истраживање, за ову врсту педагошког
истраживања преузет је из латинског језика. Ово због тога што га
није једноставно превести на српски језик. Еx-post-facto (екс-постфакто) значи, „пошто је деловао фактор (чинилац)“, „после фак
тора (чиниоца)“, односно „после стварног деловања“ неког чини
оца (префикс ех – значи бивши, који је постојао). Реч је дакле, о
истраживању које се врши након што је постојао и деловао неки
чинилац (фактор) у некој педагошкој појави, процесу и ситуацији.
Истраживач поставља хипотезу на основу резултата (последица)
који су постигнути: узрок тих последица јесте фактор који је већ
деловао.33)
Футуролошка проучавања имају као основни задатак да по
могну сагледавање будућег развоја неке педагошке појаве, проце
са, односа, резултата, организације, институције, система итд. Она
30)
31)
32)
33)

Станислав Фајгељ, Методе истраживања понашања, Београд, 2004, стр. 240.
Исто, стр. 241-242.
Исто, стр. 244-245.
Др Вељко Банђур, др Никола Поткоњак, Методологија педагогије, Беог рад, 1999, стр.
184.
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су у функцији будућности. На основу футуролошких проучавања
настоји се утврдити како ће тећи развој проучаване појаве у бли
жој (неколико година) и даљој будућности (неколико декада). На
основу оваквих проучавања настоји се предвидети, прогнозира
ти развој у будућност. Због тога се оваква проучавања називају и
прогностичким.
Постоје и друга истраживања која се по својим карактеристи
кама не уклапају сасвим у претходне класификације.
а. Архивска истраживања су истраживања у којима истра
живач не прикупља само податке, него користи већ постојеће ин
формације. То могу бити статистички подаци, судски извештаји,
историјски записи, итд. На основу таквих извора истраживач, ком
бинујући већ од раније утврђене податке, установљује нове чиње
нице и везе међу њима.
б. Анализа садржаја је облик истраживања сродан архивским
по томе што се за његово извођење користе већ постојећи извор,
као што су књиге, новине, филмови, емисије и слично. Овакви из
вори се анализирају према неком критеријуму, на пример пребро
јавањем јављања одређених елемената.
в. Математичко моделирање и симулација. Стандардан посту
пак у разним областима многих наука је да се за неке појаве које су
добро емпиријски испитане постављају математички формулисани
закони, теорије и модели. Такав модел се може понекад поставити
и у облику компјутерског програма. Модели често зависе од већег
броја чинилаца, чије међудејство може бити веома компликовано.
Да би се детаљније испитао модел, у компјутер се уносе различи
те конкретне вредности као почетни улази, а програм омогућава
испитивање ‘реакције’ модела, тј. приказује шта теорија предвиђа
да ће се десити у случају таквих улаза. Предвиђање модела се мо
же упоредити са емпиријским подацима и на тај начин тестирати
његова исправност. Модел може такође сугерисати истраживачима
која додатна истраживања треба извршити да би се појава боље
упознала.
д. Студија случаја садржи детаљни психолошки опис неке осо
бе или групе. У питању су углавном случајеви који су по нечему
изузетни и који имају општи значај за неко подручје психологије.34)
Под методолошком природом истраживања подразумева се
„начин реализовања истраживачке технологије који директно од
34)

Дејан Тодоровић, Методологија психолошких истраживања, Београд, 2008, стр. 30-31.
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ређује однос истраживача према проблему који се проучава. Као
што је већ назначено, истраживач је у неким случајевима само
систематичан посматрач одређене појаве, а у другом активан уче
сник, односно, експериментатор. Полазећи од овог критеријума,
сва истраживања могу се поделити у две велике групе: (1) систе
матска неекспериментална и (2) експериментална истраживања.
Систематско неекспериментално истраживање, као што му
име каже, подразумева чисто контемплативни однос истраживача
према проблему који се изучава. Неекспериментални приступ ис
траживању највише је заступљен у случајевима када истраживач,
услед природних и социолошких ограничења, није у могућности
да на ма који начин утиче на посматрану појаву, било директним
мењањем појаве, било само варирањем услова у којима се посма
трана појава манифестује.35)

3. ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У СРБИЈИ
Појам научног потенцијала почео је широко да се „употре
бљава шездесетих година 20. века у расправама у науци и научној
политици. У то време су међународне организације (најпре UNE
SCO а затим и OECD) почеле да употребљавају овај појам уз мало
проширење његовог значења, прецизирајући га терминолошки као
„научни и технички потенцијал“.
Научни потенцијал је специфичан израз могућности организа
ције науке неког конкретног друштва да развија „унутрашње“ (на
учне) чиниоце за развој научног сазнања и, истовремено, да трага
за што повољнијим „спољашњим“ (друштвеним) условима у који
ма се оно може потпуније остваривати, и то са што мање неповољ
них друштвених последица. „Унутрашњи“ чиниоци се односе на
различиту развијеност појединих подручја научног сазнања у орга
низацији науке конкретног друштва и на њихову научну „зрелост“.
„Спољашњи“ чиниоци се односе на могућност примене научног
знања у друштву, што зависи од развијености индустрије, као и од
квалитета стручних научних организација и друштвених односа у
којима се изводи примена.36)
Научна периферија је појам који се у „разним проучавањима
организације науке и њене друштвене улоге, током седамдесетих и
35)

Нав. према: др Душан Перић: Методологија научних истраживања на примерима
спорта, туризма и менаџмента, Нови Сад 2006, стр. 34-35.
36) Социолошки речник, Београд, 2007.
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осамдесетих година 20. века, најчешће јавља у облику дихотоми
је „научно средиште – научна периферија“, а понекад и у облику
трихотомије „научно средиште – научна полупериферија – научна
периферија“. Извесна непрецизност појма научне периферије про
изил ази из недовољне теоријске заснованости разних проучавања
друштвене улоге науке, посебно у тзв. наукометрији, где се сусрећу
још неки изрази који су им сродни, као што су: „језгро-перифе
рија“, „метропола-провинција“, „метропола-сателити“ и „главна
струја (mainstream)-периферија“. Без обзира на наведену термино
лошку неуједначеност, одређење појма научна периферија зависи
од тога како се одређују њему опозитни појмови (термини)“.37)
Научна политика је једна од најзначајнијих „посредујућих
спона између друштвених услова и научних делатности. Посреду
јућу улогу научна политика представља настојање да се користе
постојећа научна знања, као и да се подстиче настанак нових зна
ња и развој истраживачких вештина и умећа како би се постигли
политички пожељни циљеви у домену економије, државне управе,
војске, или у некој другој друштвеној и културној делатности, Оп
ште замисли, програми, планови и одлуке о појединим питањи
ма научне политике настају и изводе се у конкретним друштвеним
условима. Због тога је научна политика једно од важнијих подручја
истраживања социологије науке.
Стварна полазна основа научне политике најчешће је ограни
чена на актуелне проблеме. Међутим, то није довољно, ако се же
ли да научна политика остварује што складнији однос између дру
штвених потреба и научних делатности. Свака развијенија научна
политика треба да се ослања на сазнања социологије науке, која
садрже искуствена обавештења о повољним и неповољним дру
штвеним условима у историјски различитим друштвима у којима
је постојала наука. На тим основама научна политика може бити
рационалнија и успешнија.“38)
Научна стратегија је делатност којом се „аналогно стратеги
ји уопште, одређују важни, основни и дугорочни циљеви научне
делатности и, у складу с тим, утврђују најсврсисходнији путеви,
средства и организациони облици за усмеравање научних истра
живања.
Научна стратегија настаје под утицајем друштвених потреба и
друштвених група које имају највећи утицај на науку. Иако је науч
37)
38)

Социолошки речник, Београд, 2007, стр. 354.
Исто, стр. 355.
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на стратегија као и научна политика, више усмерена на остварива
ње проблема друштвене праксе, њен смисао није само у томе. По
ред тога научна стратегија мора да води рачуна да и науку као врло
особену делатност треба развијати, а не само користити оно што
је у њој постигнуто. То значи да свака разумнија научна стратегија
укључује и практичне и теоријске циљеве. Док је научна политика
више окренута општијим политичким циљевима друштвеног раз
воја, дотле је научна стратегија више усмерена ка специфичним
методолошким могућностима остваривања тих циљева. Науци се
могу постављати циљеви које она не може да реши услед тога што
су формулисани тако да не одговарају истраживачким поступцима
и постојећим знањима одређене науке, или због ограниченог вре
мена у којем те циљеве треба постићи. Уколико се научна стратеги
ја ослања на одговарајућу научну методологију, то јој може помоћи
да се из постојећих истраживачких искустава одређене науке ода
беру и развијају они методолошки поступци који су најприкладни
ји за њено остваривање.“39)
У Нацрту Стратегије Министарства за науку и технолошки
развој „Визија научно и технолошког развоја Србије“, каже се да
Србија као иновативна земља у којој научници достижу европске
стандарде, доприносе укупном нивоу знања друштва и унапређују
технолошки развој привреде. Кључне су следеће поруке ове стра
тегије: (1) Наука у Србији, упркос одређеном напретку последњих
година, је и даље на неодрживој путањи; (2) Улагање у науку и
технологију је, за Србију, једини начин за успостављање одрживе
привреде и друштва; (3) Да би се пробила у науци и технологији
и постала иновативна земља, Србији је потребно фокусирање на
неколико националних приоритета; (4) Имплементација стратегије
кроз унапређење система и партнерство, је подједнако важна као
и она сама; (5) Повећање и деверсификација извора финансирања
до 1% БДП-а, као и инвестиције у инфраструктуру од 300 милио
на евра су предуслов успеха предложене стратегије; (6) Увешће се
строг систем праћења имплементације стратегије.
Све ово указује на повезаност теоријских и примењених ис
траживања, посебно ових других који у националној стратегији
развоја науке и научно-истраживачког рада захтевају садржајну и
креативну допуну за област друштвених и хуманистичких наука.
39)

Исто, стр. 355.
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Dragan Subotic
RESEARCH AND SCIENTIFIC RESEARCH WORK 
IN SOCIAL SCIENCES
Summary
Author of the text wrote on the notion, structure and func
tions of research and scientific research work in social sci
ences, paying special attention on research procedure and
methods. The author wrote on theoretical preconditions of
methodology of research, underlining social, that is, so
ciopolitical sciences in society. In addition to it, in the text
there are presented certain types of research, such as theo
retical, fundamental, empirical, transversal, longitudinal,
evaluational, correlative, structural, action, field and fu
turistic ones. In a special part of the text author wrote on
the basics of policy of scientific research work, including
actual strategy of scientific and technological development
of Serbia. Author supports the idea of responsible, trans
parent and profitable politics of development of scientific
research work in the field of social sciences, which would
eventually result in affirmation of this scientific area.
Key Words: scientific research work, politics, social sci
ences, modernization, institutions

Овај рад је примљен 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 2009. године.
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СРПСКО ПИТАЊЕ ДАНАС

Недавно је у издању Института за политичке студије из Бе
ограда изашла књига нашег уваженог политиколога, вишег науч
ног сарадника, г-дина dr. sci Момчила Суботића: Српско питање
данас. Књига је штампана у нешто ширем џепном издању, и уко
ричена меким повезом. Насловну страну карактерише известан
минимализам форми сведених линија које упућују на естетску еле
ганцију, а тиме и на озбиљност теме. Аутор већ у предговору књиге
истиче да се ради о монографији која је резултат рада на пројекту
Министарства науке Републике Србије.
Сама књига броји 267 страна текста куцаног у формату А-5.
Она се састоји из више издвојених одељака: Интелектуалци и срп
ско питање 1990. године; Српска држава у програмима политич
ких странака у Србији до «Дејтона»; Постдејтонско раздобље –
Србија и њен политичке странке до НАТО агресије 1999. године;
Владавина ДОС-а – од петооктобарске револуције 2000. до распа
да коалиције 20003. године; Геноцид над Србима у функцији нове
геостратегије; Филологија и геополитика; Космет између силе и
права; о формули «К=К»; Проблем етничког идентитета и др
жавноправног ентитета босанскохерцеговачких муслимана; Ру
сија и савремено српско питање с посебним освртом на Космет; и
коначно, Геополитичка стварност Срба. Уз уводно излагање које
има за циљ да истакне предмет истраживања, а која носи наслов:
О српском националном програму, ваља издвојити, на самом крају
монографије и две сажете и језгровите рецензије: рецензију prof.
dr. sci Веселина Ђуретића, и ону prof. dr. sci. Зорана Милошевића.
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Сам наслов, а потом и проблематизовање ситуац
 ије, који од
мах након предговора следе, већ указују да је предмет монографије
српско национално питање.
Предмет истраживања аутор сагледава из најмање две пер
спективе.
Прва перспектива се тиче односа матице (Србије) и српског
националног питања. Тако се прва три поглавља сагледавају кроз
призму односа српског националног питања и савремене срби
јанске политичке сцене. Та сцена је стваралац, заступник и извр
шилац овог предмета истраживања (српски национални програм,
прим. В. С), па је логично што јој dr. sci Суботић посвећује значај
ну пажњу. И ту аутор, практикујући овладаним методолошким зна
њима у анализи идејних, идеолошких, вредносних и нормативних
дискурса, вешто примењује метод анализе садржаја програмских
докумената актера на политичкој сцени Србије (страначки програ
ми), не запостављајући упоредни и статистички метод (овај по
следњи понајчешће у примерима изборне аритметике).
Друга перспектива књиге разматра сложен и често против
речан однос српског националног питања и различитих центри
фугалних сила које се супротстављају његовој интегралистичкој
реализацији. Аутор на доста успешан начин проналази жаришна
чворишта и ниже их неком неумитном унутрашњом логиком. Ти
проблеми су нанизани следећим редом: крајишки проблем и сло
женост српско-хрватских односа, интернационализовани проблем
јужне српске покрајине и сложеност српско-албанских односа, и
коначно проблем односа унутар Босне и Херцеговине између Срба
и босанскохерцеговачких Муслимана.
Коначно, као неку врста решења за превладавање проблемске
ситуације, а то је остваривање српског националног интегрализма
на балканским просторима, колега Суботић, једно поглавље посве
ћује и руско-српским односима.
Издвајајући руско-српске односе у посебну главу аутор жели
да истакне дипломатску, привредну и хуманитарну тежину (али и
значај) који Руска федерација има у решавању националних про
блема Срба на простору Балкана. На тај начин аутор трасира пут
којим би званична државна политика морала да иде, како би се са
чували основни национални интереси народа, државе, те културне
и националне баштине.
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На самом крају, dr. sci Суботић пружа слику геополитичког по
ложаја у коме се српско национално биће нашло, указујући на сву
тежину и сложеност проблемске ситуације, која као да вечито оста
је актуализована.
Књига вишег научног сарадника dr. sci Момчила Суботи
ћа питко је, занимљиво и научно утемељено штиво, које говори
о националном одређењу српског народа на један трезвен и дале
ковидан начин. Уз корективне савете да би можда ипак требало
променити редослед између последња два поглавља, те да понекад
недостаје више суптилности у нијансирању мотива који покрећу
оне центрифугалне сила у окружењу и свету које се супротставља
ју покушајима српског интегрализма, ову књигу свакако би ваљало
прочитати. Књига је у сваком случају, неизоставни основ за неке
нове, и надамо се успешније, поставке националне политике. И за
то је топло препоручујемо на читање...
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Др		
Митар Миљановић, Босна iber alles- дијалог
разномишљеника- ИПС, Београд, 2009.
Пред читаоцима је још једна значајна књига Митра Миљано
вића. Уважени социолог на утемељен и аргументован начин уче
ствује у „дијалогу разномишљеника“. Ова његова расправа настала
је као одговор на књигу „Ко смо ми Бошњаци“ Мухамеда Филипо
вића - познатог марксистичког мислиоца и прегаоца, данас водећег
заговорника „босанског духа“ и „босанске нације“.
Књига има 160 страна и подељена је у 6 међусобно повезаних
поглавља, којима аутор издваја кључна питања у својој полемици с
најекспониранијим интелектуалцем из „бошњачко-исламског кру
га“ .
Већ у самом старту Миљановић оспорава Филиповићев наслов
књиге „Ко смо ми Бошњаци“ питањем „Ко смо ми Херцеговци“, тј
питањем зашто Филиповић, тумачећи, криво, босански идентитет
изоставља Херцеговину. Да ли Херцеговина и не постоји као било
какав corpus separatum у односу на Босну. Миљановић историјским
примерима страдања највиђенијих Срба у време турске окупације
Босне и Херцеговине или њихове исламизације, потпуно разбија
Филиповићеву тезу о босанском патриотизму, духу заједништва
и мултикултурне толеранције. Овакве и сличне тезе заснивају се,
између осталог, на науци непознатим и потпуно произвољним ту
мачењима муслиманских/бошњачких теоретичара о идентифика
цији Сарајева са старогрчком Атином која је стотинама година пре
Христа представљала истински врхунац демократије у теорији и
пракси. Филиповић је данас најватренији заговорник тезе о исто
ријском континуитету средњовековне босанске државе, богумила,
Цркве босанске и муслимана/Бошњака као њихових природних
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потомака. Србе и Хрвате у БиХ сматра новим и увезеним нацијама
из Србије и Хрватске током 19. века. Муслиманским ауторима при
том ништа не смета турска окупација и исламизација становника
Босне и Херцеговине, и они у томе не виде никакве верске, етнич
ке, друштвене, политичке или државне промене. Наравно, реч је о
историјским фалсификатима и теоријским наклапањима са штет
ним друштвеним и политичким последицама.
У књизи су садржани статистички подаци са свих пописа ста
новништва од 1879. године, након окупације Босне и Херцеговине
од стране Аустроугарске, до 1991. године, када су босански мусли
мани и Хрвати започели сепаратистички рат против Срба и југо
словенске државе. Уочљиво је да су Срби чинили већину станов
ника у БиХ, чак и након Другог светског рата у којем су хрватске
и муслиманске усташе извршиле геноцид над српским народом.
Потпуно је депласирана тврдња Филиповића о муслиманима као
најбројнијем и најбитнијем народу у Босни, који је –како тврди
- „носилац цјелокупне њене историје након 1463. године, прави
насљедник духа те историје...“ (14) О Филиповићевој „мултикул
туралности“ и „босанском духу“ најбоље сведочи податак да у Са
рајеву од предратних 157.000 данас живи свега 20.000 Срба.
У поглављу „Српски идентитет у БиХ“ Миљановић наставља
расправу са Филиповићем, указујући на фалсификовану историју
босанских стећака. Он побија Крлежину тезу о стећцима као бо
гумилским споменицима и Радимљу (Столцу) као богумилској не
крополи, јер је то „био и остао маузолеј великих српских и право
славних племића Милорадовића“. (22) Да би „заменио“ богумиле
са муслиманима Филиповић истиче да су „и тадашњи Бошњаци
који су по вјери ортодоксни или католици, подједнако као и при
падници Цркве босанске прелазили на ислам, да су били Бошњаци
у хисторијском и народносном смислу ријечи и носиоци идеје и
реалитета босанске државе и да су они неовисно од свог религиј
ског и каснијег националног идентитета, били и даље оно што су
били раније, а то је Бошњаци, становници и носиоци идеје држав
ности своје земље и државе Босне и Херцеговине, како је наша
земља названа након аустро-угарске окупације“. (24) Филиповић
„појаву Цркве босанске из средине 13. столећа премешта у почетак
6. столећа“. Из овога произлази, указује Миљановић - „да су Бо
шњаци (Бошњани) независно од „религијског“ идентитета и након
доласка Османлија били носиоци „идеје државности своје земље
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и државе Босне“. Из тог произлази да је Босна и као покорена зе
мља (1463-1878) очувала своју државност. То би, разумије се био
феномен непознат у историји“. Овоме би пристајала позната мисао
Тертулијана - истиче Миљановић- „credo quia absurdun (est)“- ве
рујем јер је апсурдно. (25) Миљановић даље побија тезу о томе да
Бошњаци, тј. припадници ислама у БиХ нису никада себе одвајали
од других народа у БиХ и о томе наводи бројне историјске дока
зе. Тврдњу муслиманских ауторитета ( од Сафет бега Башагића до
Мухамеда Филиповића) да су Срби (и Хрвати) уљези у БиХ, која
се провлачи од управљања Босном Бењамина Калаја, Миљановић
актуелизује овим дијалогом Кристофера и Овена.
-„Кристофер: Грешка је до вас Европљана, што сте дозволили
да Срби изврше инвазију на Босну.
- Овен: Али они су тамо већ живели.
- Кристофер: Од када?
- Овен: Одувек“. (30)
Верски вођа босанских муслимана реисул-улема Мустафа Це
рић каже следеће: „Молим вас да пренесете поруку свом народу:
Турска је наша мати, тако је било и тако ће бити“. Поменута теза
стоји у колизији са ставом првог бошњачког интелектуалца, који
заступа став о „истом историјском пореклу“ муслимана/бошњака
и босанских Срба и Хрвата. Али то се односи само на „одређене
периоде наше историје“. Ово је прилично замршено, као и цела
концепција академика Филиповића, али би, према Миљановићу,
требало да значи отприлике ово: да су тзв. босански Срби ( и Хр
вати) у односу на Бошњаке исламске вјере промијенили и исто
ријско поријекло након што су Бошњаци муслимани прихватили
ислам одбацивши, да ли заувијек? хришћанство/кршћанство“. (42)
Даља тврдња да су се Срби и Хрвати национално идентификовали
на основу „своје посебне вјере као Срби и Хрвати“, требало би да
значи да ислам није битан елемент идентитет Бошњака муслимана.
(43) Ова теза је већ историјски демантована, нарочито савременим
политичким покушајем првог у Бошњака, Алије Изетбеговића , да
успостави исламску Босну и Херцеговину.
Веома је утемељена и инспиративна Миљановићева расправа
са представницима „бошњачко-исламског круга“ на тему „Бошња
ци и Европа“. Посебну пажњу привлачи Филиповићева теза да је
османска Босна бранила Европу „од инвазије Османлија“. На 39.
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страни књиге „Ко смо ми Бошњаци“ Филиповић умује: „Дакле,
Босна је тада била једина еуропска држава која је функционирала
у систему одбране Еуропе од инвазије Османлија са југо-истока,
али, због своје особитости и чињенице да је била препуштена не
пријатељима Еуропе и кршћанства и искориштена за исцрпљива
ње османлијске власти“. (55) Овај цитат је у вези са следећим на
страни 211: „Епизода о освајању Босне 1463. године показује а Бо
шњани нису хтјели бранити своју државу само онда када их је она
понизила и превјеравала и када је служила туђим а не босанским
интересима“. (55) Ове теоријске акробације и историјске фалсифи
кате Миљановић своди на питање, на које Филиповић није хтео да
укаже, кад је и како Босна као држава понизила своје грађане Бо
шњане и то у толикој мери де је они нису хтели бранити. С право
истиче да је то јединствен случај у историји и наводи :“ Ипак би
требало узети у обзир да би се свуда у свијету овакав однос према
својој држави назвао издајом. Свуда осим у Босни то и није могло
бити ништа друго него издаја у класичном значењу те речи“. (55)
Много је сличних потпуно произвољних теза којим се „Турска Бо
сна“ жели приказати као „еуропска држава“.
Миљановић аргументовано побија тезе бошњачких идеолога
о самосталној и самобитној босанској политици и друштву и др
жавном и државотворном карактеру устанака босанских муслима
на против турске власти током 19. века. Са мотом „Босна изнад
свега“, Филиповић фалсификује историју и Босну приказује као
да је у питању нека западноевропска суверене и независна, демо
кратски уређена држава, а не турски пашалук у којем хришћанска
„раја“ није имала никаква права.
Миљановић се у овој књизи критички осврнуо на омиљену те
му бошњачких интелектуалаца - питање аграрне реформе у. Ради
се о аграрним реформама након турске власти, а нарочито у првој
и другој Југославији, оној из 1919-1923, као и оној из 1946. године,
када је извршена „радикална прерасподјела у корист једног народа,
тј. Срба“. То је било могуће учинити само тако да се опљачкају му
слимани“. (Филиповић). Миљановић с правом поставља кључно
питање: „ко је извршио „ аграрну реформу“ у Босни након 1463.
године и у Херцеговини након 1482. године. И Босна и Херцегови
на су до пада под турску османску власт биле феудалне творевине
у којима су се тачно знали власници земље. Уз то треба имати у
виду чињеницу да муслимани до 1463. године у Босни, односно
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до 1482. у Херцеговини нијесу посједовали земљу јер до доласка
Османлија, односно до преласка на ислам (исламизација) мусли
мани на тлу БиХ нијесу ни постојали“. (82-83)
Драгоценост ове књиге огледа се и у примерима о национал
ном изјашњавању водећих босанских муслиманских политичара у
периоду југословенске државе, до краја 1960-их када су декретом
комунистичког суверена Јосипа Броза муслимани постали нација .
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КЛАСИЧНИ И „МОДЕРНИ“ ЛИБЕРАЛИЗАМ

Драган Д. Лакићевић, Божо Стојановић, Илија Вујачић,
Теоретичари либерализма, Службени гласник, Београд
2007. стр. 295.

Готово полувековни комунистички мрак и његов продужетак
током деведесетих година оставили су наше читатељство гладним
литературе која не почива на колективистичкој мисаоној матрици
и идејном склопу марксизма. Изузимајући преводе Адама Смита,
Џона Лока, Дејвида Рикарда и још неколико теоретичара, у Србији
је за све то време врло мало, или готово ништа превођено и публи
ковано а што припада политичкој и интелектуалној традицији ли
берализма. Ова слика културног и интелектуалног једноумља мења
се у другој половини деведесетих година када храбрим подухватом
издавачке куће Global Book бива преведено доста значајних радова
и класика либерализма. Потом су уследили напори издавачке куће
ЦИД из Подгорице и других те се може рећи да данас у Србији
идеје либерализма нису непознате како за стручну јавност тако и за
ширу читалачку публику. У том смислу је интересантно запазити
да Србија предњачи у односу земље бивше Југославије, нарочито
у односу на Словенију и Хрватску и да је превазишла ону почетну
фазу упознавања са либерализмом у којој се налазе ове земље.
Процес упознавања са идејама либерализма у нашој средини
одвија се на два нивоа. Један се односи на превођење оригиналних
дела класика либерализма док други припада категорији „секун
дарне“ литературе, дакле, интерпретацијској литератури. То су два
подједнако важна и неопходна процеса у усвајању и упознавању
са идејама, политичким традицијама и политичким филозофијама.
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Књига „Теоретичари либерализма“ представља изданак овог дру
гог процеса „уласка“ либерализма у културни живот наше средине.
Написана од стране аутора који себе сврставају у либерале, Драга
на Д. Лакићевића, Боже Стојановића и Илије Вујачића, књига има
за циљ, како сами аутори кажу да „представи основне идеје и место
у историји и теорији либерализма и еволуцији либералне мисли
од 18. века до данас“. У том смислу аутори разматрају политич
ке филозофије и теорије Џона Лока, Дејвида Хјума, Адама Смита,
Едмунда Берка, Вилхелма фон Хумболта, Џона Стјуарта Мила, Лу
двига фон Мизеса, Валтера Ојкена, Фридриха фон Хајека, Карла
Попера и Исаије Берлина. Аутори су свесни да је ова селекција не
довољна и да издалека не исцрпљује сву теорију либерализма већ
да она представља „репрезентативни избор најзначајнијих ствара
лаца“.
Садржај књиге је структурисан троделно, основним биограф
ским подацима о теоретичарима либерализма, базичним идејама
и поставкама њихових теор ија и утицајем које су њихове идеје
оствариле. Начин писања варира од аутора до аутора али је при
метан напор да се читаоцу што једноставније предочи иначе ве
ома сложена и обилна материја политичке теорије. Можда је то
представљало и највећи проблем са којим су се сусрели писци ове
књиге. Било је неопходно представити сложену тематику на врло
једноставан и јасан начин. Када се занемаре неки недостаци о који
ма ће касније бити речи, може се рећи да су аутори у томе у великој
мери успели. Књига је интересантна за читање чак и за оне који
су већ упознати са мислима аутора које обрађује. Такође, посебно
је за похвалу настојање аутора да се ревитализује Дејвид Хјум као
политички мислилац и класични либерал, као и у приличној мери
обиман и детаљан приказ доприноса теорији либерализма немач
ког теоретичара Валтера Ојкена.
А сада о неким недостацима ове књиге. Када се прочита њен
уводни део у коме је презентовано значење речи „либерализам“ и
када се упореди са избором теоретичара које су аутори обухватили
под термином „либерални теоретичари“ стиче се утисак о одређе
ној неусклађености. Аутори користе једну дефиницију либерали
зма а истовремено праве широку селекцију имена од којих нека
није могуће лако обухватити значењским склопим уводног одре
ђења те се намеће закључак да се почетна дефиниција не слаже
са другом, обухватнијом. Дакле, аутори су се (свесно или не) ру
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ководили још једном дефиницијом. Јер уколико се о либерализму
говори на начин како то у предговору чини Драган Д. Лакићевић,
онда је врло тешко у ту рубрику сместити мислиоце попут Џона
Стјуарта Мила, Карла Попера или пак Исаије Берлина. Лакићевић
то ипак чини „упућујући“ на оне делове учења ових теоретичара
који су у сагласности са понуђеним одређењем либерализма. Са
друге стране, у одељку о Џону Стјуарту Милу, Илија Вујачић истог
назива „социјалним либералом“ и у добром делу прилога истиче
сва Милова одступања од класичног значења речи „либерализам“.
Ако се либерализам одреди преко одредница као што су индиви
дуална слобода (негативна слобода), слободно тржиште, влада
вина права и минимална држава онда је јасно да у ту категорију
није могуће сврстати поменуте мислиоце који су се у великој мери
дистанцирали од класичног либерализма, релативизирајући њего
ве идеје и вредности, условљавајући њихову примену позивањем
на конкретне контексте и тражећи оправдање за ове своје поступке
указивањем на значај, утицај и вредност других идеја (попут садр
жински схваћене идеје једнакости). Ову „другу“ дефиницију ко
ја почива на уобичајеним терминолошком раздвајању социјалног
(модерног) од класичног (изворног) либерализма аутори су могли
лако да легитимишу само да су бар у уводном делу упутили на њу.
Међутим, тада би њихова селекција морала да подразумева и пре
тече социјалних „либерала“ попут Жан Жак Русоа или савреме
не „социјалне либерале“ (заправо социјалисте) попут Џона Ролса
(John Ralws) или Роналда Дворкина (Ronald Dwarkin) на пример.
Стога, недоречен и делимично неконзистентан однос према појму
либерализма представља основни приговор ауторима ове књиге.
Будући да је наша стручна средина већ упозната или има прили
ку да се упозна са радовима и идејама ових теоретичара, права је
штета што се аутори нису доследно држали првобитног одређења
изнетог у уводном делу, већ су врло хетерогене мислиоце сместили
у исти „кош“. Једном речју, аутори су пропустили да истакну и да
кроз селекцију коју су направили покажу да се они који се залажу
за велики уплив државе у животе појединаца не могу легитимно
звати либералима, чак иако се исти залажу за „политичка права“
и „слободе“. Одомаћеност одређених квалификација и подела не
представља нужно аргумент њихове оправданости. То што већина
аутора сматра да су подједнако Џон С. Мил и Фридрих вон Хајек
„либерали“ не значи аутоматски да обадвојица заиста то и јесу, али
се прихватањем оваквих „спољашњих“ груписања и повезивања
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отежава разумевање саме суштине онога о чему су ови аутори пи
сали и ствара интелектуалну збрку. Уосталом, још је и Лудвиг фон
Мизес, теоретичар коме је посвећено једно поглавље ове књиге,
упућивао на злоупотребу термина „либерализам“, а са тиме се сла
жу и други савремени либертаријански аутори.1)
Неконзистентном придржавању понуђеној дефиницији при
дружује се и изостанак великог имена либерализма, Имануел а
Канта, човека који се није одрицао принципа приватне својине и
чија је практичка филозофија на најсветлији начин дала морално
оправдање и основ либерализма а што је Роберт Нозик руководећи
се принципом да „морална начела одређују политичку филозофи
ју“ (још једно име о коме у овој књизи скоро да нема ни поме
на, највећи политички филозоф друге половине двадесетог века)
прихватио као основни увид у свом колосалном делу Анархија,
држава и утопија. Иако се Кантова практична филозофија често
једнострано смешта у сегмент радикалног просветитељства треба
имати у виду да ово, марксистичким интерпретацијама загађено
тумачење Канта, промашује суштину политичког подухвата овог
мислиоца.2) Кант јесте био класични либерал и на то све више упу
ћују многи аутори.3)
Даље, оно што је посебно могло да допринесе квалитету ове
књиге, бар у смислу њене форме и начина на који је писана а што је
врло важно за њену рецепцију, јесте систематичније и концизније
представљање материје изложене у њој. На моменте готово замор
но и непотребно препричавање мисли либералних теоретичара као
и често понављане истог, нарочито у прилозима Илије Вујачића
отежава читање и умара читаоца. То су ствари на које би се у евен
туалном другом издању морала обратити пажња.

Ипак, наведени недостаци не умањују значај и вред
ност овог штива. Оно је добродошло за све оне који нису упо
знати са делима аутора која се обрађују али за оне који желе
да се подсете такорећи “на брзину” суштине онога што су
<?> Тако на пример Тибор Махан (Tibor Machan) каже следеће: „Некада је либерализам
представљао радикалну друштвену филозофију зато што се борио за слободу… У ме
ђувремену су, међутим, реч “либерал” узурпирали заговорници повратка на широко
уплитање државе бранећи то неопх одношћу да се “људи учине слободним”. Видети
његов текст “Зашто је модерни либерализам у дефанзиви?” на Интернет адреси: http://
www.katalaksija.com/v2.0/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=3
2)
Кант никада није био прихватљив за марксисте због своје „реакционарности“ и „кон
зервативности“.
3)
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заговарали либерални теор етичари. Либертаријанци ће је чи
тати иако неће бити одушевљени. Левичарима неће бити дра
го због изласка ове књиге. Остаје оно велико поље читалаца
којима је вероватно ова књига и намењена. То су они људи
који се налазе у процесу откривања и сазнања и чије сазнајне
капацитете преовлађујућа мисаона клима социјализма није
затворила за нове и другачије мисаоне садржаје. Стога је ова
књига пре свега намењена студентима друштвених наука као
и онима који се тек упознају са основним идејама политичке
теорије и у том смислу је више него добродошла.
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ДРУШТВЕНИ И ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ 
У СРБИЈИ1)

Зборник радова Србија – политички и институционални иза
зови је настао на иницијативу Института за политичке студије
покренуте средином 2008. године и представља синтезу једногоди
шњег рада истраживача на пројекту Института. Зборник се састоји
од 18 радова разврстаних у три тематске целине.
Први део Зборника садржи 9 прилога у којима се аутори баве
политичким и територијалним питањима у Србији. Оно што се код
њих може приметити је један изузетно песимистички став по пита
њу друштвено-политичке ситуације у нашој земљи.
Богдана Кољевић сматра да је државно питање Србије далеко
од завршеног и да је опстанак Србије у многим кључним аспекти
ма доведен у питање. Томе говори у прилог чињеница да се Србија
у XXI веку нашла у ситуацији без јасно дефинисаних граница. Ср
бија је данас своје државно питање везала за стратегију европских
интеграција, а да није дала решење за проблеме који се тичу ње
саме, што је основни предуслов вођења озбиљних преговора са ЕУ.
Ђуро Бодрожић указује на то како се процес глобализације
спроводи под окриљем утилитаристичког морала и добро знане
старе политике завади па владај, што је све наишло на једно плод
но тле међу словенским народима због њихове склоности ка по
делама. Што се тиче ситуације у Србији, Бодрожићев став можда
најбоље илуструје тврдња да српске политике и државе данас за
право и нема, јер се суштина политичке егзистенције неког народа
састоји у томе да он сам доноси одлуке без наметања са стране.
1)

Приказ зборника Србија – политички и институционални изазови, Институт за поли
тичке студије, Београд, 2008.
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Владан Станковић говори о томе како Србију у раздобљу 20012008. године карактеришу неуобичајено велики број парламентар
них и владајућих странака и проблем корупције, који је свакако
један од кључних економских и друштвених проблема. Да се на
ша земља налази у једном аномичном стању говори у прилог и то
што је Република Србија у раздобљу од октобра 2000. до јуна 2006.
године променила три модела државно-правног устројства. Поред
свега овога, В. Станковић говори и о проблему тајкунизације, про
блему који је довео до измењеног режима власничке структуре, не
зарад бољег пословања предузећа, већ да би се она могла по што
повољнијим условима откупити. Према Станковићу главне мере
побољшања ситуац
 ије у Србији су убрзана модернизација пољо
привреде, развој индустрије, јачање поверења у државну управу,
демократизација политичког живота, реформа образовног и науч
ног система...
Момчило Суботић разматра геополитичку стварност Србије,
за коју каже да не представља одраз историјски, правно и политич
ки утемељене тежње српског народа да живи у једној држави, што
је довело до редуковања и фрагментације српског историјског и ет
ничког простора (уништење Републике Српске Крајине; ревизија
Дејтонског споразума са циљем укидања Републике Српске и ње
ног утапања у Босну и Херцеговину; независност Црне Горе; оти
мање Косова и Метохије; давање државних атрибута Војводини).
Драган Марковић сматра да се демократизација власти и упра
вљања у Србији може остварити само кроз трансформацију пред
ставничке демократије у непосредну демократију и аутократског
одлучивања у демократско одлучивање путем референдума и дру
гих облика личног изјашњавања грађана.
Дијана Вукомановић се бави анализом дефиниција и концепата
Србије као (не)довршене државе у програмима шест релевантних
партија у Србији (СПС, СПО, ДС, ДСС, СРС, Г17 Плус), код којих
се може уочити консензус око успоставе Србије као правне државе
утемељене на начелима владавине права. Међутим, либерални и
илиберални модуси интерпретације дефиниције државе Србије су
још увек у стању међусобног превирања – сам концепт државно
сти у Србији остаје нерешен.
Милан Јовановић разматрајући парламентарне изборе 2008.
године каже да су се они одликовали жестоком борбом, прљавим
кампањама, превагом ‘’европских вредности’’ у опредељивању би
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рача, прегруписавањем на партијској сцени по оси левица-десница
и неочекиваним партијским коалицијама. Као резултат свега овога
имали смо нешто мању излазност грађана у односу на председ
ничке изборе и ситуацију у којој се једино путем коалиција може
остварити парламентарна већина, што се и десило стварањем нео
чекиваног постизборног савеза социјалиста и демократа.
Зоран Милошевић анализира Нацрт статута АП Војводине, ко
ји је требао да буде усвојен 14. октобра 2008. године, и сматра да је
он смишљен у циљу даљег распарчавања Србије као државе.
Петар Милосављевић разматра идентитет и преименовање
српског језика указујући на то да се српском језику десило нешто
што се није десило ниједном другом европском језику, он је поред
једног добио више назива: српски, хрватски, бошњачки, босански,
црногорски, буњевачки.
Други део Зборника садржи 4 прилога у којима се аутори баве
разматрањем дилема Србије на путу ка евроинтеграцији. Сви они
указују на скупу цену коју наша земља може да плати приликом
уласка у ЕУ.
Др Игор Јанев излаже садржај најновијег уставног права ЕУ
садржаног у Уговору о Уставу за Европу. Он сматра да у Уставу
ЕУ постоји демократски ''дефицит'' који је укорењен у системским
одредбама. У политичком уређењу ЕУ се може уочити недовољно
разграничење између основних грана власти и проблем демокра
тичности одлучивања који се нарочито може приметити приликом
пријема нових чланица и кандидата.
Дејана Вукчевић говори о значају политичког дијалога и о
његовим потешкоћама између Србије и ЕУ. Први корак политичког
дијалога учињен је септембра 2003. године када је усвојена декла
рација о политичком дијалогу између Србије и Црне Горе и ЕУ, чи
ји је значај касније потврђен у Споразуму о стабилизацији и при
друживању, који су Србија и ЕЗ потписали 29. априла 2008. године.
Д. Вукчевић истиче члан 10 Споразума у коме су наведена четири
циља политичког дијалога: унапређење потпуне интеграције Ср
бије и њено постепено приближавање ЕУ; приближавање ставова
између Србије и ЕУ о међународним питањима; унапређење ре
гионалне сарадње и развој добросуседских односа; и унапређење
заједничких ставова Србије и ЕУ о безбедности и стабилности у
Европи. И док је први мање-више остварљив, што се тиче другог,
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трећег и четвртог циља као камен спотицања појављује се питање
Косова и Метохије.
Зоран Петровић Пироћанац бавећи се српском политиком
и Србијом као државом каже да је српска дипломатија по питању
Косова оманула и да не представља ништа више до дизања дре
ке. За Србију каже да се налази између задругарског политичког
фенотипа и либералног цинизма и да је потребно учинити један
заокрет ка алтердемократији и успоставити свеукупно социјалну
равнотежу како би се она извукла из економски запостављене зо
не Европе.  
Милош Кнежевић сматра да се Србија налази у закаснелој
евроинтеграцији и упозорава на то да се у ЕУ укључују само чи
таве државе а не њихови делови. Он сматра да се Србија нашла
пред одлуком Косово или ЕУ. Ова два иначе спојена питања су раз
двојена зарад манипулације, када је проблем велики и нерешив
примењује се процедура његовог разлагања уз спречавање њего
вог сагледавања у целини. Што се тиче става ЕУ према Србији и
Косову М. Кнежевић каже да је на делу опсена прикривања тери
торијалне крађе.
Трећи део Зборника садржи 5 прилога у којима се аутори
баве питањима безбедности, корупције и промовисања Србије као
правне државе.
Радослав Гаћиновић се бави питањем безбедносне функци
је државе и указује на њену нераскидиву везу са политичком орга
низацијом друштва и зависност од релација које се успостављају
између безбедности и политике. Она се своди на посредовање из
међу политичког система и његовог друштвеног окружења (чији
је циљ да одлуке добију димензију обавезности). Она је, међутим,
уједно и ослонац политичког система, јер обезбеђује заштиту ње
гових институција и њихово неометано функционисање. Р. Гаћи
новић сматра да се максимална безбедност и апсолутна слобода не
могу остварити ни у једном друштву, али да се томе у будућности
ипак мора тежити.
Др Миле Ракић говори о различитим аспектима медијског
извештавања и презентације тероризма, а то су: представљање те
роризма као борбе за слободу; представљање тероризма као бру
талног акта; и представљање и извештавање о тероризму у циљу
манипулације. У последњем случају јако је тешко открити овакав
начин извештавања јер се најчешће ради о прикривеним намерама
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у циљу изазивања унутрашње дестабилизације у одређеној држа
ви. Он углавном представља увертиру за друге војне акције.
Миодраг Радивојевић кроз анализу корупцијских прилика
крајем XIX века долази и до утицаја обрасца корупцијског пона
шања на појаву корупције у данашњој Србији. У политичкој прак
си забележена је политичка корупција и трговина посланичким
мандатима, мале странке у условима фрагментисаног политичког
система ради формирања парламентарних већина уценама доби
јају важне ресоре и управљање јавним предузећима. Као посебан
проблем јавља се и немогућност ефикасне контроле финансирања
политичких странака.
Драган Јовашевић сматра да се међу кривичним делима која
угрожавају институције правне државе и владавине права у Србији
посебно издвајају кривична дела корупције која представљају са
мо различите облике и видове испољавања злоупотребе службеног
положаја.
Ненад Перић указује на значај политичког лика државе у ме
ђународним односима и на потребу брендирања Србије. Он говори
о томе како до сада није рађен интегрисани маркетиншки процес
брендирања-профилисања имиџа Србије, који би у случају да се
ради одговорно, квалитетно и са визијом довео до позитивних ре
зултата на различитим нивоима државе.
*
**
Србија се на почетку XXI века нашла пред бројним политич
ким и институционалним изазовима. У том смислу овај Зборник
радова добија на значају јер у њему аутори дају једну свеобухватну
анализу политичког и друштвеног живота у Србији. Не може се,
међутим, отети утиску да овакви напори представљају само мали
корак у откривању и решавању проблема који уздрмавају темеље
на којима стоји Србија. Потребно је наставити са оваквим науч
ним анализама и изналажењима решења за проблеме у нади да ће
овакав начин, ипак, преовладати доношење одлука на основу поли
тичких и личних интереса.
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Приказ књиге: Драган Марковић: 
ДЕМОКРАТИЈА И ПАРТОКРАТИЈА, Београд,
Институт за политичке студије, 2009, стр. 140.
Број књига из области друштвених наука и научне публици
стике које су у нас објављене последњих година, а у наслову са
држе појам „демократија“ толико је велики да читалац с правом
може да се запита какав је значај још једне књиге која у наслову
има овај појам. Потребан је већи степен научне критичности у ода
биру, јавном представљању и коментарима ове врсте литературе.
Невелика књига Драгана Марковића под насловом „Демократија и
партократија“ садржи специфичан мултидисциплинаран приступ,
који заслужује пажњу не само уже стручне јавности, већ ширу дру
штвену перцепцију. Наиме, аутор је економиста који се годинама
бави питањима слобода и права грађана, и то у основној локалној
заједници, као што је локална самоуправа, питањима задругарства
као усклађеног принципа имовинске солидарности и демократског
одлучивања о комуналним, социјалним и другим питањима гра
ђана. Мултидисциплинарним економско-политиколошким присту
пом Драган Марковић разоткрива повезаност новца, политичког
поретка и политичке моћи. Отуђивање права грађана да одлучују
о животно важним питањима јавне сфере није нестало са соци
јализмом. Напротив, оно је добило другачије облике, у складу са
глобалним кретањем капитала и његовим одлучујућим утицајем на
реалне институције, реалну политику влада појединачних држава
и реалне политичке процесе транзиције ка моделу вишестранач
ја. У три поглавља монографије аутор анализира и оцењује стање
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демократије у свету и у нашем друштву, деценију после демократ
ских промена.
У уводу књиге Марковић истиче различите дефиниције пој
ма „демократија“. Пракса 20. века показала је да је ова реч најви
ше злоупотребљавана, са различитим политичким, демагошким и
идеолошким мотивима. Ако се упореде енциклопедијске одредни
це демократије, које Марковић пажљиво анализира, међу њима је
и одредница демократије „оно што претпоставља стварно учешће
већине људи у одлучивању о властитој судбини и доношењу од
лука од општег значаја“. У пракси сложених, постмодерних дру
штава то није тако, изузев одлучивања грађана на локалном нивоу.
Сложеност и унутрашња противуречност многих права и слобода
која се, у нормативном па и у практичном смислу укључују, учини
ли су непосредну демократију неостваривим моделом власти, док
је представничка чврсто, вишеструким везама условљена владави
ном капитала, често не домаћег, или утицајем мултинационалних
компанија. Међутим, и у најформалнијем облику, власт није могу
ћа без народа, како аутор истиче: „Али никаква власт није могућа
без народа, нити је могућа апсолутна владавина народа, јер је на
род и објекат и субјекат сваке владавине, само што мањина може
владати већином или већина мањином“ (стр. 8).
Суштина односа снага није у броју лица са бирачким правом
– то питање је разрешено у већини земаља пре Другог светског
рата уставом гарантованим правом гласа за сва пунолетна лица
(изузеци су таксативно предвиђени законом), већ у квалитативним
односима израженим у односу посланика у парламенту према сво
јим партијама. Принцип императивног мандата везује послани
ка за одлуке страначких руководстава, што је пракса и у српској
скупштини. Ту престаје чак и посредни утицај грађана који су већ
припадници хетерогених група (старост, пол, економско-социјал
ни статус). Аутор подсећа на оцену Слободана Јовановића да но
ве политичке идеје нужно морају да настану од стране људи који
нису чланови политичких партија, „незаражених партијским его
измом“, како се изразио Јовановић. Треба се подсетити да је ово
мишљење изнето пре осамдесет година, давно пре социјалистич
ке револуције и једнопартијског политичког система, који се сада
оцењује као систем једноумља. Марковић у првом и другом погла
вљу књиге наводи препреке за развој политичког плурализма. Он
се бави једним занемареним питањем – утицајем својинских одно
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са на модел демократије у конкретном друштву. Истиче да посто
ји директна условљеност облика својине и демократског уређења
друштва. Концентрација власништва условила је олигархијски тип
владавине, што се исказало не само у феудалним предмодерним
друштвима, већ у друштвима буржоаског уређења, са свим инсти
тутима и слободама која гарантују устави. Марковић истиче једну
правилност која се понавља кроз цео 19. и 20. век, а то је одлучују
ћи утицај крупног капитала. Финансијски и индустријски картели
освојили су политички простор тиме што су парламентарне стран
ке прихватиле искључиво интересе, вредности и циљеве крупног
капитала, док је мали предузетник (трговац, пољопривредник, за
натлија) ускраћен у парламентарном заступању својих интереса.
Изузетак су земље светске привредне периферије.
Драган Марковић луцидно идентификује слабе тачке модерне
демократије: огромна сложеност савремених друштава, насиље и
тероризам врше огроман притисак на организоване институције, а
истовремено политичари су све мање одговорни. Противтежа то
ме, по аутору је дисперзија својине, тиме и моћи и власти. Ова
идеја, утемељена у теорији и традицији задружне својине, није но
ва ни у Србији нити у свету: Русија, Италија, Француска имале су
теоретичаре и праксу колективног (задружног) власништва. Сада
се ова идеја обнавља у функцији противтеже неразумљивим и ира
цион
 алним политичким одлукама. У пракси, отвара се питање да
ли је таква каузалност реални основ изражавања интереса грађана.
Ако се држава сагледава као фискус, односно само као носилац фи
скалних овлашћења, оваква размишљања су реална и утемељена:
„Сукоб интереса проистиче отуда што се државна управа одржа
ва на принудном фискалном захватању, а изворна самоуправа на
добровољном демократском удруживању ограничених средстава
грађана, чија се издвајања међусобно сукобљавају јер што су већи
порези мање су могућности за самодоприносе, и обрнуто. Самодо
принос је, наиме, незамењива економска основа изворне самоупра
ве јер само слободно удруженим средствима грађани могу слобод
но и располагати. Искуство показује да се самодоприноси уредније
плаћају него фискалне дажбине, а одлуке о коришћењу добровољ
но сакупљених средстава, углавном се добровољно и спроводе“.
(стр. 30). Међутим, концентрација капитала која је остварена у
Србији не омогућава јачање и дисперзију малог и средњег капи
тала, а тиме и политичко артикулисање њихових интереса. Драган
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Марковић има критички став према утицају глобализованог капи
тала на политику, као и на целокупни живот грађана широм све
та: „Систем лицемерне квазиплуралистичке демократије заснива
се на владавини једног јединог неприкосновеног владара званог
Капитал. Само што је врх глобалне власти и народа још даљи него
национални, па се она још више однарођује“ (стр. 38). Користећи
радове аутора критичке провенијенције из развијених западних зе
маља, као што је раније био Харолд Ласки, а у новије време Ноам
Чомски, аутор изоштрава своје ставове, међу којима је и следећи:
„Ни у међународним организацијама ни у билатералним односима
нема стварне равноправности између малих и великих, неразвије
них и развијених, колонија и колонизатора“ (стр. 38). Разочарање
и замор грађана Србије рефлектује се кроз следећу оцену Марко
вића: „Технологија аутократске владавине готово се ни по чему не
разликује у једнопартијском и вишепартијском систему, осим што
се у вишепартијском систему мора водити рачуна о реаг овању опо
зиције уколико она представља значајнију снагу“. (стр. 78).
Закључна размишљања Драгана Марковића односе се на реал
ност и будућност демократије у свету – она може да постане ствар
на уколико се децентрализују власништво капитала и стварна моћ
коју он има, те његов утицај на институције. Колико је ово могуће
у светлу светске економске кризе, концентрације капитала и при
нудне консолидације банака у САД, остаје отворено питање. Чи
таоци не морају да прихвате ставове Драгана Марковића, али ова
књига подсећа да постоји грађанска свест о економским правима и
слободама утемељеним у дугој пракси српског задругарства, као и
новијој пракси радничког акционарства.
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Приказ књиге 
Маргарет Џ. Визомирски, Синтија П. Шнајдер,
„КУЛТУРНА  ДИПЛОМАТИЈА“, Београд, 
Балканкулт, 2006. године, 118 стр.
У издању реномиране издавачке куће „Балканкулт“ из Београ
да још 2006. године појавила се књига под насловом „Културна ди
пломатија“ ауторки Маргарет Џ. Визомирски и Синтије П. Шнај
дер и од тада заокупља пажњу не само стручњака из ове области,
већ и шире јавности. Реч је о јединственој књизи преведеној на
нашим просторима која даје преглед основних и најзначајнијих
питања везаних за културну дипломатију данас, посебно за њене
компаративне аспекте. Значај овакве студије је још већи за нашу
државу која се налази на путу евроатлантских интеграција јер она
говори само о једном, додуше све значајнијем, аспекту „јавне или
званичне“ дипломатије којем државе савременог доба прибегава
ју. На овај начин је домаћа културолошка, политиколошка, дипло
матска, међународна, правна, па и безбедносна литература добила
вредно дело које ће представљати незаобилазну литературу свим
посленицима, како у области културе, менаџмента културе, кул
турне политике, тако и у области међународних односа и дипло
матско-конзуларног права.
У анализи различитих аспеката, садржине, карактеристика и
улоге културне дипломатије данас, ауторке су пошле од основних
и општих појмова везаних за ову област – а то је појамно одређење
културне дипломатије. При томе су пошле, што је логично, од пој
ма и карактеристика јавне дипломатије одређујући је „као унапре
ђење комуникација међу народима којој је циљ да гради споразуме
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засноване на заједничким вредностима“. Овако схваћена јавна ди
пломатија, заправо, представља двосмерни процес комуникације.
То значи настојање једне државе да се представа о њој самој и ње
ним вредностима пренесе другим државама, односно другим на
родима, потом, приме информације и тежи да се разумеју култура,
вредности и представе о другим државама и њиховим народима.
Ауторке на почетку свога рада истичу да појам културне ди
пломатије није и опште прихваћен у међународним односима, већ
се поред овог користе и бројни други појмови као што су: међуна
родна културна сарадња, међународна културна размена, образов
на и културна размена, међународна културна политика, међуна
родни културни односи и сл. Без обзира којем се од употребљених
термина даје предност требало би истаћи да се ради о идентичној
садржини и циљу: уметност представља универзални језик који
превазилази језичке и културне баријере; уметност се увек обраћа
јавности; уверавање и комуникација нису само ствар информиса
ња и разумног дијалога, већ укључују и емотивну (афективну) ди
мензију; и залагање за међусобно поштовање и разумевање народа
и њихових култура се сматра ефикасним механизмом против сила
глобализације и културног империјализма.
Када се говори о јавној дипломатији, обично се издвајају њене
две главне компоненте. То су политика информисања и културни,
односно образовни програми који, у савременим условима велике
покретљивости људи, посебно у „Европи без граница“, стављају
акценат на размену појединаца и идеја и који се залажу за концепт
дугорочног међусобног разумевања међу народима. Иако се ради
о изразито хуманистичкој улози културне дипломатије, често се за
њу, посебно у теорији међународних односа, каже да она, ипак,
представља само облик „меке силе“ у вођењу спољних послова
одређених, посебно великих и утицајних држава (као што је нпр.
САД).
Други део ове књиге садржи преглед и анализу праксе култур
не дипломатије које су примењиване у одабраним државама како
би читаоци могли да стекну свој суд о облицима испољавања, ка
рактеристикама и садржини културне дипломатије појединих др
жава, а с друге стране, утврдили и где се налази културна дипло
матија Србије данас у односу на друге посматране државе и шта
треба учинити како би се унапредило и побољшало њено функ
ционисање у оквиру јавне дипломатије. На овом месту су ауторке
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фокусиране на филозофију, приоритете, програме, структуру, фи
нансирање и друге аспекте културне дипломатије. За анализу на
ведених аспеката културне дипломатије посматране су следеће др
жаве: Аустралија, Аустрија, Француска, Холандија, Јапан, Канада,
Сингапур, Шведска и Велика Британија. При одабиру ових држава
пошло се од критеријума да се ради о државама које имају стабил
не и обимне програме културне дипломатије при чему су узете у
обзир и велике и мале државе, затим државе са разних страна света
и готово свих континената: Азије, Америке, Европе и Аустралије.
Компаративна анализа културних политика ових држава је
узела у обзир следеће показатеље: терминологију и улогу – како се
свака од појединих држава односи према културној дипломатији и
како је посматра; циљеви и приоритети; структура – како се води
културна дипломатија, који су органи укључени у такву делатност;
средства – врста и висина за ове намене и показатељи и подршка.
Коришћење ових параметара је имало за циљ прибављање свеобу
хватних и упоредивих показатеља о стању и ефикасности културне
дипломатије сваке од посматраних држава чиме би се добијени по
даци лакше могли упоређивати и коментарисати, а све у циљу из
вођења закључака – које су то мере, средства, начини и механизми
којима би културна дипломатија могла најефикасније да допринесе
афирмацији одређене државе у међународним односима.
У прикупљању и обради ових података, ауторке су се суочиле
и са низом проблема међу којима посебно истичу да је прибавља
ње података било тешко и компликовано, да подаци нису били си
стематизовани на једном месту, већ су се налазили код већег броја
различитих органа, извор информација је био оскудан, а информа
ције непотпуне, делимичне и контрадикторне. Програмске актив
ности често нису описиване потпуно и свеобухватно са изворима
финансирања, као и разуђеност и бројност органа у појединим др
жавама које се баве овом проблематиком.
Без обзира на низ проблема са којима су се ауторке током ис
траживања стања и перспектива културне дипломатије сусреле,
ипак се на основу добијених података може рећи да већима по
сматраних држава експлицитно сматра културну дипломатију као
интегрални или значајан део њихове спољне политике (заједно са
политиком и економијом). Тако схваћена културна дипломатија се
у великој мери своди на подршку за спровођење и унапређивање
спољне политике, односно као део националног дипломатског ре
пертоара.
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Логично је да постоје и одређене веће или мање разлике у схва
тањима културне дипломатије између појединих држава, што зави
си од њиховог политичког, економског и културног нивоа, стања
и потреба у одређеном времену, односа према другим државама,
традиције и сл. Тако се Јапан залаже за политику која би требало да
представи целом свету јапанску културу, док Француска комбинује
традиционалну промоцију француске културе и језика са нагласком
на сопствени културни плурализам и различитост. Насупрот њима,
Аустралија, Аустрија, Канада и Велика Британија теже да исправе
оно што се сматра традиционалним и застарелим имиџом. За то
време Холандија покушава да развије међународни имиџ слобод
не „луке културе“ или међународно место сусрета. Сингапур пак
тежи да успостави слику глобалног града за информације, комуни
кације и уметност, док Шведска наглашава своју традиционалну
улогу у трајном економском, социјалном, демократском, култур
ном и хуманом раду и сарадњи. Такође се код појединих држава,
при анализи стања њихове спољне културне политике, уочава да
оне у већој или мањој мери, у одређеном временском периоду, дају
предност економским, дипломатским и (или) културним приорите
тима, док се у сваком случају наглашава „регионални географски
приоритет“ у свим областима културне дипломатије што може би
ти и корисно за нашу државу у правцу унапређивања међусобних
веза и добросуседске сарадње са државама у региону Југоисточне
Европе.
Иако се називи специфичних културних програма разликују
између појединих анализираних држава, ипак се може идентифи
ковати заокружени систем културне дипломатије који укључује
следеће активности (репертоар): размена појединаца у образовне
и културне сврхе; изложбе и гостовања уметника у иностранству;
спонзорисање семинара и конференција у земљи и иностранству
који укључују и међународно учешће; подршка програмима и ин
ституцијама за учење језика; подршка инфраструктури у форми
културних института или центара (као што је нпр. немачки Гете
институт, Британски савет, шпански центар „Сервантес“, францу
ски Културни центар); средства за особље и запослене у институ
цијама у држави и у иностранству; подршка за програме државних
студија; међународна сарадња у културним програмима и пројек
тима, посебно онима који укључују учеснике из више држава; и ак
тивности које су везане за размену културних производа и услуга.
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Најобимнији и најзначајнији део књиге „Културна дипломати
ја“ је посвећен анализи међународних културних односа поједи
них држава. На овом месту су анализирани садржаји међународне
културне политике у следећим државама као што су: Аустралија,
Аустрија, Француска, Холандија, Јапан, Канада, Сингапур, Швед
ска и Велика Британија. Компаративна анализа садржаја и актив
ности у оквиру међународних културних политика ових држава је
узела у обзир следеће елементе: терминологију и улогу – како се
свака од појединих држава односи према културној дипломатији и
како је посматра; циљеви и приоритети; структура – како се води
културна дипломатија, који су органи укључени у такву делатност;
средства – врста и висина за ове намене и показатељи и подршка.
Да би излагање ове врсте било свеобухватно, на крају су ауторке
упоредиле садржаје културних дипломатија анализираних држава
са културном дипломатијом САД као најмоћније и најутицајније
не само политичке, економске и војне силе, већ свакако и културне
силе, како би се на бази таквих поређења дала и практична упут
ства која су оне назвале „Успешна дипломатија – примери добре
праксе у културној дипломатији“ чиме завршавају своју студију.
Иако је ова књига намењена првенствено посленицима у обла
сти културе и међународних односа, односно дипломатије, она
свакако представља и користан приручник и извор неопходних са
знања свима који се у процесу школовања и специјализације баве
овом облашћу, али и свима који се у свакодневном раду у различи
тим културно-образованим садржајима сусрећу са „међународном
компонентом сарадњом“. На тај начин је употребљивост и кори
сност издања ове врсте подигнута на највиши ниво управо због
компаративне анализе различитих садржаја у области културне ди
пломатије које примењују поједине државе. Такав извор сазнања
може да буде корисно упутство и за конципирање, вођење и уна
пређење културне дипломатије Србије, и то како према државама
у окружењу, тако и према државама у Европској унији, односно
оним државама у којима се налази већи број наших грађана (на
трајном или привременом боравку).
У излагању ове обимне и сложене материје која задире у раз
личите области: права, политикологије, културе и међународних
односа ауторке су вешто користиле расположиву литературу и из
воре података. Ове одлике указују да се ради о аналитичко-синте
тичком практичном раду који има велику практичну и употребну
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вредност, а његовим објављивањем читаоци у Србији су добили
јединствену прилику да се упознају са тенденцијама у културној
дипломатији савременог света што ће им свакако бити од користи
за успешније укључивање у различите облике међународне кул
турне, образовне и уметничке размене.
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